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Rekeningen kerkmeesters van
Alblasserdam

1786-1854

transcriptie door Geert Ouweneel

/1/ Rekening bewijs en reliqua die bij desen doende
is Johannis ‘t Hoen, in qualiteyt als kerkmeester van
Alblasserdam, gehad hebbende de administratie
der kerkgoederen, benevens Claas Groenendijk,
van zoodanigen ontfang en uytgeeff als denselven
in die qualiteyt heeft gehad en gedaan, zedert den
laatste rekening van Pieter van Wijen van den 28
July 1786 tot den dag deses toe, gesteld in guldens
van twintig stuyvers, stuyvers en penningen naar
advenant.

Ontfang
Eerst van het slot der voorgaande rekening
Wort in ontfang gebragt het slot der laast voorgaande rekening waarbij meerder ontfangen
als uytgegeven is en dus door den rendant van den voorgaanden kerkmeester
overgenomen een somma van 173:1:12

Ten tweede van de collecte
Den rendant heeft tijde deses met het kerkezakje in de respective predicatiën gecollecteert
een somme van 185:0:0
Voor verkogte oude duyten op penningen 2:10:0
/2/
Ten derde wegens het opengeld der graven en het gebruyk der dootkleeden
Ontfangen van Jan Appel, schoolmeester een dootgraver alhier de bij hem ontfangen
kerkeregten van het opengeld der graven en het gebruyk der dootkleeden van den 1 July
1786 tot den laasten Juny 1787, volgens lijste 75:0:0

Ten vierde wegens de tienden de kerk competerenden
Ontfangen van alle de tienden de kerk competerende op den 29e July 1786 verpagt met het
blokgeld 10:0:0

Ten vijfde wegens het plaatsen van stoelen en banken in de kerk
Ontfangen van 160 vrouwe stoelen in de kerk geplaats voor een jaar staangeld, verschenen
den 25 July deses jaars, a 30 stuyvers ider stoel 240:0:0

inpa
Tekstvak

inpa
Tekstvak

inpa
Tekstvak
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Nog van de zeven zitplaatsen in de bank tegen den zuyder muur, verschenen als vore a 50
st. 17:10:0
Van de vier daar nevens 10:0:0
Van de ses plaats in de bank tegen den toorn in ‘t zuyden 15:0:0
Van de ses in ‘t Noorden tegen den toorn 15:0:0

57:10:0

/3/
Ten sesde van aangekogte capitalen, als anders
Ontfangen van een losrente briev ten lasten van Holland en West Vriesland ten comptoire in
Dordrecht, groot ƒ 1000 gld. capitaal, het jaar intreste daarop verschenen 16 July 1787 na
afftrek van de 100e en 200e penning 25:0:0

Item van de obligatie van ƒ 600:0:0 tot lasten als voore, het jaar intrest daar op verschenen
13 January 1787, na aftrek als voore 15:0:0

Als mede nog een jaar intrest van een obligatie tot lasten en comptoire als voore, groot ƒ
500:0:0, aangekogt voor het legaat van 15000 gulden door de heer Willem ‘t Hoen aan de
kerk gelegateert, verschenen 5 January deses jaars na aftrek als voore 12:10:0

Ontfangen van het marionette spel in den voorleden jaare 1786 5:10:0

Somma totalis van den ontfang dezer rekening bedraagt agto hondert twee gulden, elff
stuyvers en twaalff penningen.
Zegge 802:11:12

/4/
Uytgeeff jegens den vorenstaande ontfang gedaan
Wort eerstelijk voor uytgeeff gebragt wegens betaling aan den Wel Eerwaarden heer
Anthonius Breur, predicant alhier voor het 13e jaar don gratuit, off vrijwillige giften, zijn wel
Eerwaarden toegelegt bij resolutie van den 9e Augustus 1773, bij ordonnantie van den
geregten, en quitantie 110:0:0

Nog aan denselven betaald voor het doen der avond predicatiën in den gepasseerden vier
winter maanden, volgens conventie met den kerkenraad alhier van den 5 April 1685, bij
quitantie een somme van 50:0:0

Betaald aan de Heeren predicanten visitatoren in dezen jaare als ordinaris 2:0:0

Betaald aan Jan Appels, schoolmeester en voorzanger alhier voor een jaar waarnemen van
de kerke dienst ƒ 20 gulden, voor het waarnemen van den avond dienst ƒ 7:0:0, verschenen
laaste Mey deses jaars, te samen 27:0:0

Nog voor een jaar ontfangen van de kerke regten, verschenen als voore 3:0:0

Voor een jaar schoon en aan de gang houden van het uurwerk op den toren, het vullen der
graven en regtleggen der vloer 8:0:0

Voor een jaar schoon houden van het kerkhoff en het schoon en digt houden der heyning
om hetzelve en des predicants tuyn, samen besteed 6:0:0

/5/
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Voor het stellen en weder affnemen van de lantaarns en leverantie van oly in dezelve, in de
vier winter maanden 1:16:0

Betaald voor leverantie van een nieuw psalmboek voor de kerk, bij quitantie 2:18:0

Aan Jan van der Hoogt voor het leveren van het brood tot de bediening van het nagtmaal, bij
rekening en quitantie 4:4:0

Aan de Heer Paulus Knog voor leverantie van wijn tot het nagtmaal, bij als voore 14:0:0

Betald aan den gadermeester van Alblasserdam d’ordinaire verponding 1786 van de kerke
tiend tegens den vijffden penning 2:2:6
Item 100e penning 1786 van dezelve 2:2:6
en den 200e penning 1786 1:1:3

5:6:4

Aan de schoonmakers van de kerk die in dezen jaaren hebben schoongemaakt 24:0:0

Betaald aan Claas Verloop voor arbeyds loon, leverantie van hout en spijkers aan de kerk,
pastorie en schoolhuys, bij als voore 72:7:0

Aan den verwer en glaaze maker Johannes Vos voor verdiensten en leverantie van glazen
en verw, bij als voore 35:12:0

Betaald aan Pieter van Schagen voor verdiensten in metselwerk, leverantie van kalk en
zand, bij als voore 23:10:0

/6/
Aan den smit Cornelis Bos voor leverantie van ijserwerk en arbeydsloon, bij als voore 6:0:0

Aan den lootgieter Gerrit Knosses voor verdiensten bij als voore 3:0:0

Betaald aan Jan van Wijen voor vragt van zand als anders 3:0:0

Aan Dirk van Wijen voor ..... 4:0:0

Betaald voor reparatie van een zandlooper en aan een brandemmer 0:5:0

Aan Claas Mostert voor het opmaken van de sloot bij het kerkhoff 2:0:0

Aan schutgeld betaalt 0:5:0

En nog betaald ‘t geene deze kerk pastorie en schoolhuys moet contribueren in de kosten
van de brandspuyt wegens de nieuwe aangekogte waterpompen, ter somma van 50:0:0

Somma totalis van den uytgeeff dezer rekening bedraagt vierhondert een en sestig gulden,
eene stuyver, vier penningen
Zegge 461:1:4

Vereffent denselven uytgeeff tegens den voorestaande ontfang, zoo blijkt meerder
ontfangen als uytgegeven te zijn /7/ een somma van drie hondert een en veertig gulden, tien
stuyvers en agt penningen
Zegge 341:10:8
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Aldus gedaan, gehoort, gelooft, gerekent en gesloten, ten overstaan van den Wel Edele
Geb. Ambagtsheer, schout en schepenen van Alblasserdam, op den 3e Augsuts 1787.
wg:
Paulus Boogaart, Heer van Alblasserdam
Cornelis Alidanus Pijl
Dirk de Jong
Gerrit Teeuwe
Wouter Sptruyt
A. van Werkhoven
Gerrit Bakker
Jan Mak

Dit bovenstaande slot van rekening, ter somma van ƒ 341:10:8 is volgens resolutie van den
Wel Edele Geb. Heer, schout en schepenen van Alblasserdam, met concurrentie en
toestemming van kerkmeesteren van Alblasserdam voornoemt, geamployeert tot betaling
van de nieuw aangekogte waterpompen aan de brandspuyten van dezen dorpe, voor zoo
verre dat zoude kunnen strekken, blijkens volgende resolutien.
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/8/
1787/1788

Rekening bewijs en reliqua die bij desen doende is
Maarten Herwig, in qualiteyt als, in plaatse van
Claas Groenendijk gesurogeerde kerkmeester van
Alblasserdam, gehad hebbende de administratie der
kerkgoederen, benevens Jacob Koutstaal, van
zoodanigen ontfang en uytgeeff als denselven in die
qualiteyt heeft gehad en gedaan, zedert den laatste
rekening van Johannis ‘t Hoen van den 3e Augustus
1787, gesteld in guldens van twintig stuyvers,
stuyvers en penningen naar advenant.

Ontfang
Eerst van het slot der voorgaande rekening
Alzoo bij resolutie van den geregt van Alblasserdam den afgegane kerkmeester Johannis ‘t
Hoen is gelast ‘t slot zijner rekening ter somma van ƒ 341:10:8 over te geven aan den schout
alhier tot betaling voor zoo verre konde strekken van de door hem verschoten penningen tot
afbetaling der aangekogte waterpompen en daar mede is geconsumeert, wort alhier
desewegen geen ontfang gebragt, maar gesteld voor memorie.
/9/
Ten tweede van de collecten
De rendant heeft tijde deses met het kerke sakje in de respective predicatiën versmalt een
somma van 103:6:0

Aan verkogte oude duyten en penningen 1:16:4

Ten derde wegens ht openen der graven en het gebruyken der dootkleeden
Ontfangen van de kerke regten voor het opengelt der graaven en het gebruyk der
dootkleeden van den 1e July 1787 tot den laasten Juny 1788, een somma van 54:18:0

Ten vierden wegens de tienden de kerk competerende
Ontfangen van alle de tienden de kerk competerende op den 4e Augustus 1787, publicq
verpagt met het blokgelt 27:2:0

Ten vijfde wegens zitplaatsen van stoelen en banken in de kerk
Ontfangen van 160 vrouwe stoelen in de kerk geplaats voor een jaar staangeld, verschenen
den 25e July deses jaars a 30 stuyvers ider stoel 240:0:0
/10/
Nog van de zeven zitplaatsen tegen de zuyder muur, verschenen als voore a 50 stuyvers

17:10:0
Van de vier daar nevens 10:0:0
Van de ses plaatsen in de bank tegen de toorn in het zuyden 15:0:0
Van de ses in ‘t noorden tegen den toorn 15:0:0

57:10:0

Ten sesden van aan gekogte capitalen als anders
Ontfangen van een losrente briev tot lasten van Holland en West Vriesland, ten comptoire in
Dordrecht, groot ƒ 1000 gulden capitaal het jaar intrest daar op verschenen 16 Juny 1788, na
aftrek van de 100e en 200e penning 25:0:0



-6-

Item van de obligatie van ƒ 600 gulden, tot lasten als voore, het jaar intrest daar op
verschenen 13 January 1788, na aftrek als voore 15:0:0

Als mede nog een jaar intrest van een obligatie tot lasten en comptoire als voore, groot ƒ
500:0:0, aangekogt voor het legaat van ƒ 500 gulden door de heer Willem ‘t Hoen aan de
kerk gelegateert, verschenen /11/ 5e January deses jaars, na aftrek als voore 12:10:0

Ontfagen van de kramen welke op de kermis hebben gestaan, na aftrek van collecte loon
voor den boode 3:10:0

Somma totalis van den ontfang dezer rekening bedraagt vijff hondert veertig gulden, twaalff
stuyvers, en vier penningen
Zegge 540:12:4

Uytgeeff jegens den voorenstaande ontfang gedaan
Wort eerstelijk voor uytgeeff gebragt voor den Wel eerwaarde Heer Anthonius Breur,
predikant, hier voor het 14e jaar don gratuit off vrijwillige gifte zijn Wel eerwaarde toegelegt bij
resolutie van den 9e Augustus 1773, bij ordonnantie van den geregte en quitantie 110:0:0
/12/
‘t geld voor de  avondpredicatien (geen avondpredicatie geweest zijnde) wort alhier niet
gebragt, memorie

Betaald aan de Heeren predicanten visitatoren, in desen jaare als ordinair 2:10:0

Betaald aan den koster en voorzanger alhier voor een jaar waarnemen van de kerk dienst,
verschenen laasten Mey deses jaars 20:0:0

Voor een jaar ontfangen van de kerke regten, verschenen als voore 3:3:0

Voor een jaar schoon en aan de gang houden van het uurwerk op den toorn, het vullen der
graven en regtleggen der vloer 8:0:0

Voor een jaar schoonhouden van het kerkhoff, het scheeren en digt houden der heyningen
om hetzelve en prediants tuyn, same besteet om 6:0:0

Betaald aan Jan van der Hoogt voor leverantie van brood tot het gebruyk van ‘t avondmaal,
bij rekening en quitantie 4:4:0

Aan de Heer Paulus Knog voor leverantie van Spaanse wijn tot het nagtmaal, bij als voore,
geen rekening gegeven memorie

Aan de schoonmakers van de kerk die in dezen jaare 1788 hebben schoongemaakt 24:0:0
/13/
Betaald aan den gadermeester van Alblasserdam d’ordinaire verponding 1787 van de kerke
tiend, tegen den vijfden penning 5:8:0
de 100e penning 1787 van ‘t zelve 5:8:0
en den 200e penning 2:10:0
dus bij quitantie 13:10:0

Betaald aan Claas Verloop voor arbeydsloon en leverantie van hout en spijkers, bij rekening
en quitantie 85:8:0
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Aan Pieter van Schagen voor verdiensten in ‘t metselwerk, en leverantie van kalk etc., bij
quitantie 12:4:0

Aan den verver en glaze maker Johannis de Vos voor leverantie van glazen en arbeydsloon
etc. bij quitantie 20:12:0
En nog aan denselven voor het verwen van pastorie etc, bij hem aangenomen voor 35:10:0
dus bij quitanttie te samen 56:2:0

Betaald aan Jan van Wijen voor het haalen van zand, bij quitantie 4:5:0

Aan Ary Groenendijk voor ‘t maken van een nieuwen riem en ‘t repareren van brandemmers,
bij als vore 5:16:0

Voor een reep aan de klok, aan Dirk van Wijen 0:12:0

Aan Ary Brand voor het schoonmaken van het uurwerk op den tooren, bij quitantie 15:8:0
/14/
Betaald aan den leydekker Jan Wouters voor arbeydsloon en leverantie van soudeer aan de
kerk en pastorie 44:0:0

Aan Klaas Verkerk voor geleverde turff aan voornoemde leydekker om te solderen, bij
rekening en quitantie 1:7:0

Aan Ary Teeuwen voor arbeydsloon op het kerkhoff en schoolhuys en verdere verdiensten,
bij quitantie 4:10:0

Aan Johannis van Es voor vragt van wijn en leyen en verschot, bij rekening en quitantie
1:2:0

Betaald voor de kosten van reyskosten en verschotten bij gelegentheyd van ‘t examineren
van de schoolmeesters die hier hebben gesolliciteert, als aan Wouter Spruyt en Werkhoven
voor verschotten op de reys na Rijswijk en Varik als anders 25:7:0

Aan Ary Leentvaar voor wage vragt na Rijswijk 9:0:0

Aan de weduwe Jacob de Jong voor vragt na Varik in Gelderland 10:10:0

Betaalt aan vragt en reyskosten van een Brusselse reys, alsmede na de Hoorndijk bij
schikking 21:0:0
/15/
Somma totalis van de vorenstaande uytegeeff bedraagt een somma van vier hondert zeven
en tagtig gulden, agttien stuyvers
Zegge 487:18:0

Vereffent denselven uytegeeff jegens den vorenstaande ontfang, zoo blijkt meerder
ontfangen als uytgegeven een somma van twee en vijftig gulden, tien stuyvers en vier
penningen
Zegge 52:14:4

Aldus gedaan, gehoort, gelooft, opgenomen en gesloten, ten overstaan van den Wel Edel
Geboren Heer, schout en heemraden van Alblasserdam, op den 6e Augustus 1788
wg: Cornelis Alidanus Pijl, schout etc.
Dirk de Jong
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Gerrit Teeuwe
Wouter Spruyt
Gerrit Bakker
Jan Mak
A. van Werkhoven
Sijmen Stout
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1788/1789

/16/ Rekening bewijs en reliqua die bij desen
doende is Jacob Koutstaal, in qualiteyt als
kerkmeester van Alblasserdam, gehad hebbende
de administratie der kerkgoederen, benevens
Maarte Herwig, van zoodanigen ontfang en uytgeeff
als denselven in die qualiteyt heeft gehad en
gedaan, zedert den laatste rekening van Maarte
Herwig gesloten den 6e Augustus 1788, gesteld in
guldens van twintig stuyvers, stuyvers en
penningen naar advenant.

Ontfang
Eerst van het slot der voorgaande rekening
Wort voor ontfang gebragt het slot der laast voorgaande rekening, waar bij meerder
ontfangen als uytgegeven is, en dus door den rendant van den voorgaande kerkmeester
overgenomen een somma van 52:14:4
/17/
Ten twede van de collecten
Den rendant heeft tijde deses met het kerke zakje in de respective predicatien gecollecteert
een somma van 134:10:0

Aan verkogte oude duyten en penningen 1:4:0

Ten derde wegens het openen der graven en gebruyk der dootkleden
Ontfangen van de kerke regten voor het openen der graven en het gebruyk der dootkleeden
van den 1e July 1788 tot den laaste Juny 1789, een somma van 151:10:0

Ten vierde wegens de tienden de kerk competerende
Ontfangen van alle tienden de kerk competerende op den 31e Augustus 1788 publicq verpagt
met het blokgeld 23:12:0

Ten vijffde wegens zitplaatsen van stoelen en banken in de kerk
/18/ Ontfangen van 160 vrouwe stoelen in de kerk geplaats voor een jaar staangeld
verschenen den 25e July deses jaars to 30 stuyvers ider stoel 240:0:0

Nog van de zeven zitplaatsen tegen de zuyder muur, verschenen als voore a 30 stuyvers per
plaats, ingevolg de resolutie van den 6e Augustus 1788 10:10:0
Van de vier daar nevens 6:0:0
Van de ses plaatsen in de bank tegen de toorn in het zuyden 9:0:0
van de ses plaatsen in ‘t noorden tegens den toorn 9:0:0

34:10:0

Ten sesde van aangekogte capitalen als anders
Ontfangen van een losrentebriev ten lasten van Holland en West Vriesland ten comptoire in
Dordrecht, groot ƒ 1000 gulden capitaal, een jaar intrest daar op verschenen den 16e Juny
1789, na aftrek van 100e en 200e penning 25:0:0
/19/
Item een jaar intrest van een obligatie groot ƒ 600 gulden, verschenen 13e January 1789, na
aftrek als vore 15:0:0
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Als mede nog een jaar intrest van een obligatie als vore, groot ƒ 500 gulden, aangekogt voor
het legaat van ƒ 500 gulden, door de heer Willem ‘t Hoen aan de kerk gelegateert,
verschenen 5 January 1789, na aftrek als vore 12:10:0

Ontfangen van de kramen die op de kermis hebben gestaan in 1789, na aftrek van het
collecte loon 6:0:0

Somma totalis van den ontfang dezer rekening bedraagt ses hondert en zes en negentig
gulden, tien stuyvers en vier penningen
Zegge 696:10:4
/20/

Uytgeeff jegens den voorenstaande ontfang gedaan
Wort eerstelijk voor uytgeeff gebragt voor den Wel eerwaarde Heer Anthonius Breur,
predikant, hier voor het 15e jaar don gratuit off vrijwillige gifte zijn Wel eerwaarde toegelegt bij
resolutie van den 9e Augustus 1773, bij ordonnantie van den geregte en quitantie 110:0:0

Nog aan denzelve betaalt voor het doen der avond predicatien in de gepasseerde vier
wintermaanden volgens conventie met den kerkenraad alhier van 5 Aprril 1685, bij quitantie,
een somma van 50:0:0

Betaalt aan de heere predicanten visitatores dezen jaare als ordinair 3:0:0

Betaalt aan Cornelis van ‘t Verlaat, schoolmeester en voorzanger alhier, voor een jaar
waarnemen van de kerke dienst ƒ 20 gulden, voor het waarnemen van de avond dienst 7
gulden, verschenen laaste Mey deses jaars, te samen 27:0:0

Voor een jaar ontfangen van der kerk regten, verschenen als voore 3:3:0
/21/
Voor een jaar schoon en aan de gang houden van het uurwerk op den toorn, het vulle der
graven en regtleggen der vloer 8:0:0

Voor een jaar schoonhouden van het kerkhoffm digthouden vanden [heyning] om des
predicants tuyn en kerkhoff, besteet om 6:0:0

Voor het stelle en weder afnemen van de lantaarns bij het kerkhoff  en leverantie van oly in
dezelve gedurende de vier winter maanden 1:16:0

Aan Jan van der Hoogt voor leverantie van ‘t brood ter bediening van ‘t nagtmaal 4:4:0

Aan de Heer Paulus Knog voor leverantie van een halff anker Spaanse wijn, in 1787 14:0:0

Nog aan denselve wegens leverantie van een geheel anker in 1788 28:0:0

Betaald aan den gadermeester van Alblasserdam d’ordinaire verponding 1788 van de kerke
tiend, tegens den 5e penning 4:14:5
item 100e penning 1788 4:14:5
en den 200e penning 1788 2:7:2

11:15:12
/22/
Betaald aan de schoonmakers van de kerk die dezen jaaren hebbe schoongemaakt 24:0:0
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Betaald aan Claas Verloop voor arbeydsloon en leverantie van hout en spijkers aan de kerk,
pastorie en schoolhuys, bij quitantie 25:4:8

Aan Pieter van Schagen voor verdiensten in ‘t metselwerk en leverantie aan als vore, bij
rekening en quitantie 32:12:14

Aan Johannis de Vos voor verdiensten van glazen maken en verwen, bij als vore 20:8:0

Aan den smit Cornelis Bos voor leverantie van ijsserwerk en verdiensten, bij als voore
12:18:0

Aan den lootgieter Gerrit Knossis, bij als vore 3:9:0

Aan Jan van Wijen voor het halen van zandt, bij als vore 5:2:0

Aan den rietdekker Johannis ‘t Hoen voor leverantie en verdiensten 4:18:0
/23/
Betaalt aan Johannis Verloop voor het opzetten en affhalen van de vlag van en op den toorn
in 1787, bij quitantie 4:0:0

Betaalt voor een nieuwe vlag op den toorn 20:0:0

Betaalt voor eenige boomen op het kerkhoff 4:10:0

Somma totalis van den vorenstaande uytgeeff bedraagt vier hondert zeven en twintig gulden,
eene stuyver en twee penningen
Zegge 427:1:2

Vereffent denselven uytgeeff jegens den vorenstaande ontfang, zoo blijkt meerder ontfangen
als uytgegeven te zijn een somma van twee hondert negen en sestig gulden, negen stuyvers
en twee penningen
Zegge 269:9:2

Aldus gedaan, gehoort, gelooft, opgenomen en gelsoten ten overstaan van den schout en
schepenen van Alblasserdam, den 6e Augustus 1789
wg: A. van Werkhoven
Cornelis Alidanus Pijl,
Cornelis Cornelisze Pijl
Herber Boon
Sijmon Stout
Jan Mak
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1789/1790
/25/ Rekening, bewijs en reliqua, die bij dezen
doende is Maarten Herwig in qualiteyt als met ende
benevens Jacob Koutstaal, gehad hebbende de
administratie van de kerke goederen en dat van
zodanigen ontfang en uytgeeff als denselven in die
qualiteyt heeft gehad ende gedaan, zedert de
laatste rekening, gesloten den 6e Augustus 1789,
gesteld in guldens van twinitg stuyvers, penningen
naar advenant.

Ontfang
Eerst van het slot der voorgaande rekening
Wort voor ontfang gebracht het slot der laast voorgaande rekening, waar bij meerder 
ontfangen als uytgegeven is, en dus den rendant van den voorgaande kerkmeester
overgenomen een somma van 269:9:2

Ten tweede van de collecten
Den rendant heeft tijde deses /25/ met het kerke zakje gecollecteert een somma van 166:18:8

Aan verkogte oude duyten en penningen .........

Ten derde wegens het openen der graven en gebruyk der dootkleden
Ontfangen van de kerke regten voor het openen der graven en gebruyk der dootkleeden, van
den 1e July 1789 tot den laaste Juny 1790, een somma van 98:14:0

Ten vierden wegens de tienden de kerk competerende
Ontfangen van alle de tienden d kerk competerende op den 4e Augustus 1789 publicq
verkogt, met het blokgelt 16:12:0

Ten vijffden wegens de zitplaatsen van stoelen en banken in de kerk
Ontfangen van 160 vrouw stoelen in de kerk geplaats voor een jaar staangelt, verschenen
den 24e July 1790, tot 30 stuyvers ider stoel 240:0:0
/26/
Nog van de zeven zitplaatsen tegen de zuyder muur, verschenen als voore a 30 stuyvers ider
plaats, ingevolgen resolutie van den 6e Augustus 1788 10:10:0
van drie plaatsen daar nevens 4:10:0
van de zes plaatsen tegen den toorn in het zuyden 9:0:0
van de zes plaatsen tegen den toorn in het noorden 9:0:0

34:10:0

Ten sesde wegens aangekogte capitalen als anders
Ontfangen van een losrente briev ten lasten van Holland en West Vriesland, ten comptoire in
Dordrecht, groot ƒ 1000 gulden, een jaar intrest daar op verschenen 16 July 1790, na aftrek
van den 100e en 200e penning 25:0:0

Item een jaar intrest van een obligatie groot ƒ 600 gulden verschenen 13e January 1790 na
/27/ aftrek van den 100e en 200e penning 15:0:0

Nog een jaar intrest van een obligatie als voore, groot ƒ 500, aangekogt voor het legaat van
500 gulden door de heer Willem ‘t Hoen aan de kerk gelegateert, verschenen 5e January
1790, na aftrek als voore 12:10:0
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Ontfangen van de kramen die op de kermis gestaan hebben, na aftrek van het collecteloon
7:0:0

Somma totalis van den ontfang dezer rekening bedraagt agt hondert vijff en tagtig guldens,
dertien stuyvers, en tien penningen
Zegge 885:13:10
/28/

Uytgeeff jegens den vorenstaande ontfang
Wort eerstelijk voor uytgeeff gebragt voor den Wel Eerwaarden Heere Anthonius Breur,
predicant alhier, voor een jaar vrijwillige gifte, zijn Wel Eerwaarde toegelegt bij resolutie van
den 9e Augustus 1773, bij ordonnantie van den geregt, bij quitantie 110:0:0

Nog aan denselven betaalt voor het doen der avondpredicatien in de gepasseerde vier winter
maanden, volgens conventie met den kerkenraad alhier van den 5e April 1685, bij quitantie
een somma van 50:0:0

Betaalt aan de heeren predicanten visitatores in dezen jaare 3:0:0

Betaalt aan Cornelis van ‘t Verlaat, schoolmeester en voorzanger alhier, voor een jaar
waarnemen van de kerkedienst ƒ 20:0:0 en voor het waarnemen van den avonddienst ƒ
7:0:0 verschenen laaste Mey 1790, dus te samen 27:0:0

Voor een jaar ontfangen de kerke regten, verschenen als voore 3:3:0
/29/
Voor een jaar schoon en aan den gang houden van het uurwerk op den toorn, het vulle der
graven en regt leggen der vloer 8:0:0

Voor een jaar schoonhouden van het kerkhoff, digt houden van de heyning om des
predicants tuyn en kerkhoff, besteed om 6:0:0

Voor het stellen en weder affnemen van de lantaarns bij het kerkhoff en leverantie van oly in
dezelve gedurende de vier winter maanden 1:16:0

Aan Jan van der Hoogt voor leverantie van ‘t brood ter bediening van ‘t nagtmaal 4:4:0

Aan de Heer Paulus Knog voor leverantie van een halff anker Spaanse wijn in 1789 14:0:0

Betaalt aan den gadermeester van Alblasserdam, d’ordinaire verponding
d’anno 1789 3:6:5
100e penning 1789 3:6:5
200e penning 1789 1:13:2½

8:6:0

Betaalt aan Claas Verloop voor verdiensten en leverantie van hout, bij rekening en quitantie
92:7:0

/30/
Betaalt aan den metselaar Pieter van Schagen voor verdiensten en leverantie bij als voore

16:17:12

Aan den verwer en glaaze maker Johannis de Vos, voor en bij als voore 18:19:8

Aan den leydekker Pleun van der Plank, voor leverantie van leyen, bij quitantie 12:4:8
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Aan Ary Groenendijk voor het repareren van de brand emmers, bij als voore 6:2:0

Betaalt aan Jan van Wijen voor 3 hengsten zant, bij als voore 5:2:0

Betaalt aan Dirk van Wijen voor een nieuwe reep in de klok, bij als voore 1:6:0

Betaalt voor het schoonmaken van de kerk, in den jaare 1790 24:0:0

Somma totalis van den uytgeeff dezer rekening bedraagt vier hondert twaalff gulden, agt
stuyvers en vier penningen
Zegge 412:8:4
/31/
Vereffent denselven uytgeeff jegens den vorenstaande ontfang zoo blijkt meerder ontfangen
als uytgegeven te zijn een somma van vier hondert drie en seventig guldens, vijff stuyvers en
ses penningen
Zegge 473:5:6

Aldus gedaan, gehoort, gelooft, opgenomen en gesloten ten overstaan van schout en
schepenen van Alblasserdam, den 12e Augustus 1790
wg: Cornelis Alidanus Pijl
A. van Werkhoven
Cornelis Cornelisze Pijl
Herber Boon
Johannes de Jong
Jan Mak
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1790/1791
/34/ Rekening, bewijs en reliqua, die bij dezen
doende is Maarten Herwig in qualiteyt als met ende
benevens Claas de Wit, gehad hebbende de
administratie van de kerke goederen en dat van
zodanigen ontfang en uytgeeff als denselven in die
qualiteyt heeft gehad ende gedaan, zedert de
laatste rekening, gesloten den 12e Augustus 1790,
gesteld in guldens van twinitg stuyvers, penningen
naar advenant.

Ontfang
Eerst van het slot der voorgaande rekening
Wort voor ontfang gebracht het slot der laast voorgaande rekening, waar bij meerder is
ontfangen als uytgegeven is, en dus den rendant van den voorgaande kerkmeester
overgenomen een somma van 473:5:6

Ten tweede van de collecte
De rendant heeft tijde deezes /34/ een somma van 180:2:10

Aan verkogte oude duyten en penningen 4:11:0

Ten derden weegens het openen der graven en gebruyk der dootkleeden
Ontvangen van de kerke regten voor het openen der graaven en gebruik der doodkleeden
van den 1e July 1790 tot den laasten Juny 1791, een somma van 68:14:0

Ten vierden weegens de tienden de kerk competeerende
Ontvangen van alle de tienden de kerk competeerende op den 1e Augustus 1790 publicq
verkogt, met het blokgeld 8:12:0

Ten vijffden weegens de zitplaatsen van stoelen en banken in de kerk
Ontvangen van 160 vrouwe stoelen in de kerk geplaast voor een jaar staangeld, verschenen
den 24e July 1791, tot dertig stuyvers ieder stoel 240:0:0
/36/
Nog van de zeven zitplaatsen tegen de zuyder muur, verschenen als voore a 30 stuyvers ider
plaats, ingevolgen resolutie van den 6e Augustus 1788 10:10:0
van drie plaatsen daar nevens 4:10:0
van de zes plaatsen tegen den toorn in het zuyden 9:0:0
van de zes plaatsen tegen den toorn in het noorden 9:0:0

34:10:0

Ten zesden wegens aangekogte capitaalen als anders
Ontfangen van een losrente briev ten lasten van Holland en West Vriesland, ten comptoire in
Dordrecht, groot ƒ 1000 gulden, een jaar intrest daar op verschenen 16 Juny 1791, na aftrek
van den 100e en 200e penning 25:0:0

Item een jaar intrest van een obligatie groot ƒ 600 gulden verschenen 13e January 1791 na
/27/ aftrek van den 100e en 200e penning 15:0:0

Nog een jaar intrest van een obligatie als voore, groot ƒ 500, aangekogt voor het legaat van
500 gulden door de heer Willem ‘t Hoen aan de kerk gelegateert, verschenen 5e January
1791, na aftrek als voore 12:10:0
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Ontfangen van de kramen die op de kermis gestaan hebben, na aftrek van het collecteloon
8:0:0

Wegens verkogt oud hout 12:1:0

Somma totalis van den ontfang dezer rekening bedraagt een duysent twee en tagtig guldens,
ses stuyversZegge 1082:6:0
/28/

Uytgeeff jegens den vorenstaande ontfang
Word eerstelijk voor uytgeeff gebragt voor den Wel Eerwaarden Heere Anthonius Breur,
predicant alhier, voor een jaar vrijwillige gifte, zijn Wel Eerwaarde toegelegt bij resolutie van
den 9e Augustus 1773, bij ordonnantie van den geregt, bij quitantie 110:0:0

Nog aan denselven betaalt voor het doen der avondpredicatien in de gepasseerde vier winter
maanden, volgens conventie met den kerkenraad alhier van den 5e April 1685, bij quitantie
een somma van 50:0:0

Betaalt aan de heeren predicanten visitatores in dezen jaare 3:0:0

Betaalt aan Cornelis van ‘t Verlaat, schoolmeester en voorzanger alhier, voor een jaar
waarnemen van de kerkedienst ƒ 20:0:0 en voor het waarnemen van den avonddienst ƒ
7:0:0 verschenen laasten Mey 1791 dus te samen 27:0:0

Voor een jaar ontfangen de kerke regten, verschenen als voore 3:3:0
/29/
Voor een jaar schoon en aan den gang houden van het uurwerk op den toorn, het vulle der
graven en regt leggen der vloer 8:0:0

Voor een jaar schoonhouden van het kerkhoff, digt houden van de heyning om des
predicants tuyn en kerkhoff, besteed om 6:0:0

Voor het stellen en weder affnemen van de lantaarns bij het kerkhoff en leverantie van oly in
dezelve gedurende de vier winter maanden 1:16:0

Aan Jan van der Hoogt voor levernatie van ‘t brood ter bediening van ‘t nagtmaal 4:4:0

Aan de Heer Paulus Knog voor leverantie van een halv anker Spaanse wijn 14:10:0

Betaalt aan den gadermeester van Alblasserdam, d’ordinaire verponding
d’anno 1789 3:6:5
100e penning 1790 1:14:6
200e penning 1790 0:17:3

5:17:14

Betaalt aan Claas Verloop voor verdiensten en leverantie van hout, bij rekening en quitantie
139:11:12

/40/
Betaalt aan den metzelaar Pieter van Schagen voor verdiensten en leverantie 35:0:8

Aan denzelve en Johannis Verloop wegens verdiensten voor het opzetten en afnemen van
de vlag op den toorn 3:10:0
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Betaalt aan den smit Cornelis Bos voor verdiensten en leverantie bij als vore, na aftrek van
eenig oud ijsser 24:13:8

Aan den verwer Johannis de Vos voor verwen en glazen maken, bij als voore 13:0:4

Betaalt aan Johannis van ‘t Verlaat voor leverantie van eenige kaarsen, in de avond
predicatien 3:12:0

Aan Ary Brand wegens het schoonmaken van het uurwerk op de toorn 6:10:0

Aan Jan van Wijen voor twee hengsten zant 5:2:0

Den lootgieter Gerrit Knosses voor verdiensten bij als voore 4:13:0
/41/
Betaalt voor een nieuwe riem in de klok 3:2:0

Aan de schoonmakers van de kerk welke dezen jaare de kerk hebben schoongemaakt
24:0:0

Somma totalis van den uytgeeff dezer rekening bedraagt vier hondert ses en negentig
guldens, vijff stuyvers, en veertien penningen
Zegge 496:5:14

Vereffent denzelven uytgeeff jegens den vorenstaande ontfang, zoo blijkt meerder ontfangen
als uytgegeven te zijn een somma van vijff hondert ses en tagtig guldens en twee penningen
Zegge 586:0:2

Aldus gedaan, gehoort, gelooft, opgenomen en gesloten bij en ten overstaan van schout en
schepenen van Alblasserdam, den 11e Augustus 1791
wg: Cornelis Alidanus Pijl
Cornelis Cornelisz Pijl
Herber Boon
Jan Mak
Johannes de Jong
Symon Stout
Cornelis Stout
A. van Werkhoven
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1791/1792
/42/ Rekening, bewijs en reliqua, die bij dezen
doende is Claas de Wit in qualiteyt als met ende
benevens Symon Bakker, gehad hebbende de
administraatie van de kerke goederen en dat van
zodanigen ontfang en uytgeeff als denselven in die
qualiteyt heeft gehad ende gedaan, zedert de
laatste rekening, gesloten den 11e Augustus 1791,
gesteld in guldens van twintig stuyvers, penningen
naar advenant

Ontfang
Eerst van het slot der voorgaande rekening
Wort voor ontfang gebracht het slot der laast voorgaande rekening, waar bij meerder is
ontfangen als uytgegeven is, en dus den rendant van den voorgaande kerkmeester
overgenomen een somma van 586:0:2
/43/
Ten tweede van de collecten
De rendant heeft tijde deses met het kerke zakje gecollecteert een somma van 123:0:0

Van verkogte oude duyten en penningen 37:19:8

Ten derden wegens het openen der graven en gebruyk der dootkleeden
Ontvangen van de kerke regten voor het openen der graaven en gebruik der dootkleeden
van den 1e July 1791 tot den laasten Juny 1792, een somma van 54:0:0

Ten vierden weegens de tienden de kerk competerende
Ontvangen van alle de tienden de kerk competerende op den 11e Augustus 1791 publicq
verkogt, met het blokgeld 11:12:0

Ten vijffden weegens de zitplaatsen van stoelen en banken in de kerk
/44/ Ontvangen van 160 vrouwe stoelen in de kerk geplaast voor een jaar staangeld,
verschenen den 24e July 1792, tot dertig stuyvers ieder stoel 240:0:0

Nog van de zeven zitplaatsen tegen de zuyder muur, verschenen als vore a 30 stuyvers ider
plaats, volgens resolutie van den 6e Augustus 1788 10:10:0
van de vier plaatsen daar nevens 6:0:0
van de ses plaatsen tegen den toorn in het zuyden 9:0:0
van de zes plaatsen tegen den toorn in het noorden 9:0:0

34:10:0

Ten zesden wegens aangekogte capitalen als anders
Ontfangen van een losrente briev ten lasten van Holland en West Vriesland, ten comptoire in
Dordrecht, groot ƒ 1000 gulden, een jaar intrest daar op verschenen /45/ 16 Juny 1792, na
aftrek van den 100e en 200e penning 25:0:0

Item een jaar intrest van een obligatie groot ƒ 600 gulden verschenen 13e January 1792 na 
aftrek van den 100e en 200e penning 15:0:0

Nog een jaar intrest van een obligatie als voore, groot ƒ 500, aangekogt voor het legaat van
500 gulden door de heer Willem ‘t Hoen aan de kerk gelegateert, verschenen 5e January
1792, na aftrek als voore 12:10:0

Ontfangen van staangelt van de kramen op de kermis 8:10:0
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Item wegens verkogt oud koper van ‘t oude hekkentje 32:16:0

Somma totalis van den ontfang dezer rekening bedraagt een duysent een hondert en tagtig
guldens, zeventien stuyvers en veertien penningen 
Zegge 1180:17:14

/46/
Uytgeeff jegens den vorenstaande ontfang
Wort eerstelijk voor uytgeeff gebragt voor den Wel Eerwaarden Heere Anthonius Breur,
predicant alhier, voor een jaar vrijwillige gifte, zijn Wel Eerwaarde toegelegt bij resolutie van
den 9e Augustus 1773, bij ordonnantie van den geregt, bij quitantie 110:0:0

Nog aan denselve betaalt voor het doen der avondpredicatien in de gepasseerde vier winter
maanden, volgens conventie met den kerkenraad alhier van den 5e April 1685, bij quitantie
een somma van 50:0:0

Betaalt aan de heeren predicanten visitatores in dezen jaare 3:0:0

Betaalt aan Cornelis van ‘t Verlaat, schoolmeester en voorzanger alhier, voor een jaar
waarnemen van de kerkedienst ƒ 20:0:0 en voor het waarnemen van den avonddienst ƒ
7:0:0 verschenen laasten Mey 1792 dus te samen 27:0:0
/47/
Voor een jaar ontfangen van de kerke regten, verschenen als voore 3:3:0

Voor een jaar schoon en aan den gang houden van het uurwerk op den toorn, het vulle der
graven en regt leggen van de vloer 8:0:0

Voor een jaar schoonhouden van het kerkhoff en digt houden van den heyning om des
predicants tuyn en kerkhoff, besteed om 6:0:0

Voor het stellen en weder affnemen van de lantaarns bij het kerkhoff en leverantie van oly in
dezelve gedurende de vier winter maanden 1:16:0

Aan Jan van der Hoogt voor levernatie van ‘t brood ter bediening van ‘t nagtmaal 4:4:0

Aan de Heer Paulus Knog voor leverantie van een halff anker Spaanse wijn 14:10:0

Den gadermeester van Alblasserdam, d’ordinaire verponding 1790 van de tienden van de
kerk 1:14:6
100e penning 1791 2:6:6
200e penning 1791 1:3:3

5:4:3
/48/
Betaalt aan Claas Verloop op rekening van zijn verdiensten aan den toorn en het hekkentje
en banken in de kerk bij twee quitantien 468:0:0
denzelven nog 29:18:0

Betaalt aan den beelthouwer van Nieuwenhuysen voor verdiensten aan ‘t nieuwe hekkentje
en banken, bij quitantie 87:18:0

Aan Cornelis Bos voor leverantie van ijsserwerk en arbeydsloonen, bij rekening en quitantie
9:8:4
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Betaalt aan Dirk van der Horst voor leverantie van kopere blakers op de banken, bij als vore
60:0:0

Aan den verwer Johannis de Vos voor verdienste en arbeydsloonen, bij als vore 19:12:0

Aan den metzelaar Pieter van Schagen voor arbeydsloonen en leverantie, bij als vore 39:12:0

Den dekker Johannis ‘t Hoen voor leverantie van riet matten, bij als vore 6:6:0

Aan Jan van Wijen voor vier schuyten zant 6:16:0
/49/
Betaalt aan Ary Brand voor ‘t schoonmaken van het uurwerk op den toorn 6:0:0

Jan Hooggebooren voor eenige nieuwe blekken op de psalmborretjes, bij als vore 2:2:0

Aan Ary Groenendijk voor reparatie aan de brandemmers 1:3:0

Aan B. Vervel voor leverantie van eenig koperwerk 2:18:0

Betaalt voor het schoonmaken van de kerk 24:0:0

Betaalt aan Cornelis van ‘t Verlaat voor leverantie van kaarsen in de kerk boven ‘t geene
door den arme wort betaalt 4:16:0

Somma totalis van den uytgeeff dezer rekening bedraagt een duysent en een gulden, ses
stuyvers en twaalff penningen
Zegge 1001.6.12

Vereffent denzelven uytgeeff jegens den vorenstaande ontfang, zoo blijkt meerder ontfangen
als uytgegeven /50/ te zijn een somma van een hondert negen en seventig guldens, elff
stuyvers en twee penningen
Zegge 179:11:2

Aldus gedaan, gehoort, gelooft, gerekent en gesloten, mitsgaders het slot deses aan den
volgende kerkmeester overhandigt, den 8e Augustus 1792
wg: Cornelis Alidanus Pijl
J. Herfst
Cornelis Cornelisze Pijl
Herber Boon
Johannes de Jong
Jan Mak
Cornelis Stout
Symon Stout
A. van Werkhoven
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1792/1793
/51/ Rekening, bewijs en reliqua, die bij dezen
doende is Symon Bakker in qualiteyt als met ende
benevens Cornelis Stout, gehad hebbende de
administratie  der kerke goederen en dat van
zodanigen ontfang en uytgeeff als denselven in die
qualiteyt heeft gehad ende gedaan, zedert de
laatste rekening, gesloten den 8e Augustus 1792,
gesteld in guldens van twinitg stuyvers, penningen
naar advenant

Ontfang
Eerst van het slot der voorgaande rekening
Word voor ontfang gebracht het slot der laast voorgaande rekening, waar bij meerder is
ontfangen als uytgegeven is, en dus den rendant van den voorgaande kerkmeester
overgenomen een somma van 179:11:2
/52/
Ten tweede van de collecten
De rendant heeft tijde deses met het kerke zakje gecollecteert een somma van 189:1:0

Van verkogte oude duyten en penningen 2:12:0

Ten derden wegens het openen der graven en gebruyk der doodkleden
Ontvangen van de kerke regten voor het openen der graaven en gebruik der doodkleeden
van den 1e July 1792 tot den laasten Juny 1793, een somma van 75:0:0

Ten vierden weegens de tienden de kerk competerende
Ontvangen van alle de tienden de kerk competerende op den ..e Augustus 1792 publicq
verkogt, met het blokgeld 11:12:0

Ten vijfden wegens de zitplaatsen van stoelen en banken in de kerk
/44/ Ontvangen van 160 vrouwe stoelen in de kerk /53/ geplaast voor een jaar staangeld,
verschenen den 24e July 1793, tot dertig stuyvers ieder stoel 240:0:0

Nog van de zeven zitplaatsen tegen de zuyder muur, verschenen als vore a 30 stuyvers ider
plaats, volgens resolutie van den 6e Augustus 1788 10:10:0
van de vier plaatsen daar nevens 6:0:0
van de ses plaatsen tegen den toorn in het zuyden 9:0:0
van de zes plaatsen tegen den toorn in het noorden 9:0:0

34:10:0

Ten sesden wegens aangekogte capitalen als anders
Ontfangen van een losrente briev ten lasten van Holland en West Vriesland, ten comptoire in
Dordrecht, groot ƒ 1000 gulden, een /54/ jaar intrest daar op verschenen 16 Juny 1793, na
aftrek van den 100e en 200e penning 25:0:0

Item een jaar intrest van een obligatie als voore, groot ƒ 500, aangekogt voor het legaat van
500 gulden door de heer Willem ‘t Hoen aan de kerk gelegateert, verschenen 5e January
1793 12:10:0

Ontfangen van staangeld van de kramen op de kermis 4:0:0

Ontfangen van verkogt oud hout van het oude hekje, als anders 39:6:0
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Somma totalis van den ontfang dezer rekening bedraagt agt honderd negen guldens, tien
stuivers en twee penningen 
Zegge 809:10:2
/55/

Uytgeeff jegens den vorenstaande ontfang
Word eerstelijk voor uytgeeff gebragt voor den Wel Eerwaarden Heere Anthonius Breur,
predicant alhier, voor een jaar vrijwillige gifte, zijn Wel Eerwaarde toegelegt bij resolutie van
den 9e Augustus 1793, bij ordonnantie van den geregt, bij quitantie 80:0:0

Nog aan denselve betaalt voor het doen der avondpredicatien in de gepasseerde vier winter
maanden, volgens conventie met den kerkenraad alhier van den 5e April 1685, bij quitantie
een somma van 50:0:0

Betaalt aan de heeren predicanten visitatores in dezen jaare 3:0:0

Betaalt aan Cornelis van ‘t Verlaat, schoolmeester en voorzanger alhier, voor een jaar
waarnemen van de kerkedienst ƒ 20:0:0 en voor het waarnemen van den avonddienst ƒ
7:0:0 verschenen laasten Mey 1793 dus te samen 27:0:0
/47/
Voor een jaar ontfangen van de kerke regten, verschenen als voore 3:3:0

Voor een jaar schoon en aan den gang houden van het uurwerk op den toorn, het vullen der
graven en regt leggen van de vloer 8:0:0

Voor een jaar schoonhouden van het kerkhoff en digt houden van den heining om des
predicants thuyn en kerkhoff, besteed om 6:0:0

Voor het stellen en weder afnemen van de lantaarns bij het kerkhoff  en leverantie van oly in
dezelve gedurende de vier winter maanden 1:16:0

Aan Jan van der Hoogt voor leverantie van ‘t brood tot het  nagtmaal 4:4:0

Aan de Heer Paulus Knog voor leverantie van een half anker Spaanse wijn tot als voore
14:10:0

Den gadermeester van Alblasserdam, /57/ d’ordinaire verponding 1791 van de tienden van
de kerk 2:6:6
100e penning 1792 1:12:6
200e penning 1792 0:16:3

4:15:3

Betaalt aan Claas Verloop wegens verdiensten van timmeren in den jaare 1791 en op
rekening van verdiensten in 1792 462:10:0

Aan Johannis [de Vos] wegens verdiensten van schilderen en glasen maken bij rekening en
quitantie 22:0:0

Aan Cornelis Bos voor leverantie van ijserwerk en arbeidsloon volgens rekening en quitantie
5:6:0

Aan de metselaar Pieter van Schagen wegens verdiensten en arbeidsloon, bij als voore
10:2:0
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Aan Jan van Wije voor een hengst schuyt zand 1:14:0

Aan den boekverkoper Blussen voor een quarto psalmboek 3:12:0

Aan Abraham Joseph wegens leverantie van 1½ steen kaarsen 2:14:0

Gerestitueerd aan de armmeesters voor ‘t meerder ligt  in de avondgodsdienst /58/ als
ordinair 4:15:0

Aan Ary Groenendijk wegens reparatie der brand emmers 1:0:0

Aan Jacobus Berkman voor een hengst zand 2:4:0

Aan den loodgieter Hendrik Knosser wegens leverantie en arbeidsloon bij als voore 2:18:0

Aan de weduwe Ary Brandt wegens schoonhouden en reparatie van het uurwerk in den toorn
volgens rekening en quitantie 6:0:0

Betaalt voor een foliant Bijbel in ruiling tegen den ouden 14:0:0

Aan het schoonmaken van de kerk 24:0:0

Aan twee kaarsen snuyters 0:16:0

Somma totalis van den uitgeeff deezer rekening bedraagt zeven honderd vijff en sestig
guldens, negentien stuivers en tien penningen
Zegge 765:19:10
/59/
Vereffent denzelven uitgeeff jegens den vorenstaanden ontfang, zoo blijkt meerder
ontfangen dan uitgegeven eene somma van drie en veertig guldens, tien stuivers en agt
penningen
Zegge 43:10:8

Aldus gedaan, gehoord, geloofd, gerekent en gesloten, mitsgaders het slot deses aan den
volgenden kerkmeester overhandigt den 15e Augustus 1793

wg: J.M. Herfst
A. van Werkhoven
Cornelis Cornelisze Pijl
Huiber Boon
Johannes de Jong
Jan Mak
Cornelis Stout
Symon Stout
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1793/1794
/60/ Rekening, bewijs en reliqua, die bij dezen
doende is Cornelis Stout als met ende benevens
Huyg Kortelant, gehad hebbende de administratie 
der kerke goederen en dat van zodanigen ontfang
en uytgeeff als denselven in die qualiteyt heeft
gehad ende gedaan, zedert de laatste rekening,
gesloten den 15e Augustus 1793, gesteld in guldens
van twinitg stuyvers, penningen naar advenant

Ontfang
Eerst van het slot der voorgaande rekening
Wort voor ontfang gebracht het slot der laast voorgaande rekening, waar bij meerder is
ontfangen als uytgegeven is, en dus den rendant van den voorgaande kerkmeester
overgenomen 43:10:8
/61/
Ten tweede van de collecten
De rendant heeft tijde dezes met het kerke zakje gecollecteert een somma van 229:16:0

Van verkogte oude duyten en penningen en oud koper 11:7:0

Ten derden wegens het openen der graven en gebruyk der doodkleden
Ontvangen van de kerke regten voor het openen der graaven en gebruik der doodkleeden
van den 1e July 1793 tot den laasten Juny 1794, een somma van 67:10:0

Ten vierden weegens de tienden de kerk competerende
Ontvangen van alle de tienden de kerk competerende /62/ op den 3e Augustus 1793 publicq
verkogt, met het blokgeld 19:0:0

Ten vijfden wegens de zitplaatsen van stoelen en banken in de kerk
Ontvangen van 160 vrouwe stoelen in de kerk geplaast voor een jaar staangeld, verschenen
den 25e July 1793, tot dertig stuyvers ieder stoel 240:0:0

Nog van de zeven zitplaatsen tegen de zuyder muur, verschenen als vore tot 30 stuyvers ider
plaats, volgens resolutie van den 6e Augustus 1788 10:10:0
van de vier plaatsen daar nevens 6:0:0
van de 6 plaatsen tegen den toorn in het zuyden 9:0:0
van de zes plaatsen tegen den toorn in het noorden 9:0:0
van de zeven plaatsen tegen den noorder muur 10:10:10

45:0:0
/63/
Ten sesden wegens aangekogte capitalen als anders
Ontfangen van een losrente briev ten lasten van Holland en West Vriesland, ten comptoire in
Dordrecht, groot ƒ 1000 gulden, een jaar intrest daar op verschenen 16 Juny 1794, na aftrek
van den 100e en 200e penning 25:0:0

Item een jaar intrest van een obligatie als voore, groot ƒ 500, aangekogt voor het legaat van
500 gulden door de heer Willem ‘t Hoen aan de kerk gelegateert, verschenen 5e January
1794 12:10:0

Ontfangen de jaren intrest verschenen 30 Augustus 1790, 1791, 1792 en 1793 van een
losrente briev tot lasten van Hollant en West Vrieslant, ten comptoire in Gouda, in dato 30
Augustus 1632, /64/ folio 3086, staande ten name van Mechiel Dubbetse, door wijlen de heer
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Cornelis Pijl aan de kerk van Alblasserdam gelegateert, dus hier voornoemde jaren intrest,
na aftrek van den 100e en 200e penning, samen 75:0:0

Brengt nog voor ontfang een somma van ƒ 250 gulden in contante penningen tot supplering
van het vorenstaande legaat, groot ƒ 1000:0:0, dus hier een somma van 250:0:0

Nog ontfangen een somma van ƒ 400:0:0, genegotieert ter afbetaling van verscheyde
rekeningen, dus hier een somma van 400:0:0

Nog ontfangen voor staangelt van de kramen op de kermis, na aftrek van collecteloon 4:0:0

Somma totalis van den ontfang dezer rekening bedraagt een duysent vier hondert twee en
twintig gulden, veertien stuyvers
Zegge 1422:14:0
/65/

Uytgeeff jegens den vorenstaande ontfang
Wort eerstelijk voor uytgeeff gebragt voor den Wel Eerwaarden Heere Anthonius Breur,
predicant alhier, voor een jaar vrijwillige gifte, zijn Wel Eerwaarde toegelegt bij resolutie van
den 9e Augustus 1793, bij ordonnantie van den geregt, bij quitantie 80:0:0

Nog aan denselve betaalt voor het doen der avondpredicatien in de gepasseerde vier winter
maanden, volgens conventie met den kerkenraad alhier van den 5e April 1685, bij quitantie
een somma van 50:0:0

Betaalt aan de heeren predicanten visitatores in dezen jaare 3:0:0

Betaalt aan Cornelis van ‘t Verlaat, schoolmeester en voorzanger alhier, voor een jaar
waarnemen van de kerkedienst ƒ 20:0:0 en voor het waarnemen van den avonddienst ƒ
7:0:0  verschenen laasten Mey 1794 dus te samen 27:0:0
/66/
Voor een jaar ontfangen van de kerke regten, verschenen als voore 3:3:0

Voor een jaar schoon en aan den gang houden van het uurwerk op den toorn, het vullen der
graven en regt leggen van de vloer 8:0:0

Voor een jaar schoonhouden van het kerkhoff en digt houden van den heining rontom
hetzelve en des predicants tuyn, besteed om 6:0:0

Voor het stellen en weder affnemen van de lantaarns bij het kerkhoff en leverantie van oly in
dezelve gedurende de vier winter maanden 1:16:0

Aan Jan van der Hoogt voor leverantie van ‘t brood tot het  nagtmaal 4:4:0

Aan de Heer Paulus Knog voor leverantie van een half anker Spaanse wijn tot als voore
14:10:0

/67/
Den gadermeester van Alblasserdam, d’ordinaire verponding 1792 van de tienden van de
kerk 1:12:8
100e penning 1793 3:17:4
200e penning 1793 1:18:10

7:8:6
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Betaalt aan P. Kloppenburg voor leverantie van kaarsen tot het houden der bede stonden, bij
quitantie 3:8:0
item nog als voore 0:17:0

Betaalt aan Klaas Mostert voor vier dagen arbeydsloon, bij quitantie 3:0:0

Betaalt aan Pieter Hoffman voor het verwen en bruynmaken van de borden aan de
predikstoel, bij quitantie 3:10:0

Betaalt aan Klaas Verloop de restant van zijne rekening en verdienste in den jaare 1792
28:13:0

Nog aan denzelve wegens verdienste en leverantie in den jaare 1793 bij rekening en
quitantie 126:15:0
/68/
Betaalt aan den metzelaar Pieter van Schagen voor verdienste en leverantie bij rekening en
quitantie 33:8:8

Aan Johannis de Vos voor verdienste en leverantie van verff bij rekening en quitantie25:18:12

Betaalt aan Willem Ridderhoff, geelgieter te Dordrecht, voor het maken en leveren van een
kopere boog over het hekkentje in de kerk, bij quitantie 105:0:0

Aan Izak de Waal voor het maken van een tekenscherm en de mallen tot voornoemde boog,
bij rekening en quitantie 11:8:0

Aan den fabryk S. Smak voor verdienste in 1790, 1791 en 1792, samen bij quitantie 47:0:0

Betaalt aan de weduwe Adriaan Vogelzang voor vertering der aannemers van timmerwerk,
rietdekken, samen 10:8:0
/69/
Betaalt aan Cornelis Bos voor verdienste en levernatie van ijsserwerk, bij rekening en
quitantie 3:15:0

Betaalt aan Goose van Gelder voor het schoonmaken van het uurwerk als anders, bij als
vore 8:0:0

Betaalt aan Willem Ridderhoff voor eenige verdienste, bij als vore 6:0:0

Betaalt aan Jacobus Berkman voor leverantie van zand, bij als vore 8:18:0

Betaalt aan Ary Groenendijk voor verdienste aan de brand emmers etc, bij als vore 3:0:0

Betaalt aan de weduwe Ary Brant voor een jaar ordinair onderhout van het uurwerk op de
toorn in 1792 6:0:0

Betaalt off gerestitueert aan de armmeester van Alblasserdam ‘t geene dezelve had
verschoten aan de meerdere als ordinaire kaarse in de kerk, bij quitantie 7:10:0
/70/
Betaalt aan Claas Mostert voor verdienste van het effene van het kerkhoff  in 1794, bij
quitantie 9:7:8
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Aan Jan Hooggebore voor leverantie van kopere spijkers en verdienste aan den wijzer, bij als
vore 3:10:0

Aan Fop Bol voor vragt loonen, bij rekening en quitantie 1:8:0

Betaalt aan het schoonmaken van de kerk in dezen jare 1794 24:0:0

Betaalt off gerestitueert aan den schout van Alblasserdam ‘t geene denzelve heeft
verschoten aan Claas Verloop tot affbetaling der rekening van leverantie en verdienste aan
de kerk in den jaare 1791 volgens quitantie van den 1e October 1792 78:0:0

Betaalt aan A. van Volkom wegens leverantie van matrassen in den jaare 1792, bij quitantie
88:16:0

/71/
Betaalt aan den secretaris van Alblasserdam voor het regt van de collaterale successie van
de losrente briev, groot ƒ 750 guldens, door de heer Cornelis Pijl gelegateert, volgens
quitantie 82:10:0

Nog aan eenige kleynighedens betaalt voor het opruymen van ‘t kerkhoff als anders, samen
1:15:0

Somma totalis van den uytgeeff bedraagt negen hondert ses en dertig guldens, veertien
stuyvers en twee penningen
Zegge 936:14:2

Vereffent denzelven uytgeeff jegens den vorenstaande ontfang, zoo blijkt meerder ontfangen
als uytgegeven te zijn een somma van vier hondert vijff en tagtig guldens, negentien stuyvers
en veertien penningen
Zegge 484:19:14
/72/
Aldus gedaan, gehoort, gelooft, gerekent en gelsoten den 14e Augustus 1794
wg: J.M. Herfst
Cornelis Alidanus Pijl
A. van Werkhoven
Cornelis Cornelisz Pijl
Herber Boon
Johannes de Jong
Jan Mak
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1794/1795
/73/ Rekening, bewijs en reliqua, die bij dezen
doende is Claas Grroenendijk als vervangende
Huyg Kortelant, gehad hebbende de administratie 
der kerke goederen en inkomsten en dat van
zodanigen ontfang en uytgeeff als denselven in die
qualiteyt heeft gehad ende gedaan, zedert de
laatste rekening, gesloten den 14e Augustus 1794
tot dato in deze gemelt, alles gesteld in guldens van
twintig stuyvers en penningen naar advenant

Ontfang
Eerst van het slot der voorgaande rekening
Wort voor ontfang gebracht het slot der laast voorgaande rekening, waar bij meerder is
ontfangen als uytgegeven een somma van 485:19:14
/74/
Ten tweede van de collecten
De rendant heeft tijde dezes met het kerke zakje gecollecteert een somma van 194:7:0

Van verkogte oude duyten en penningen als mede van oud hout van de banken 66:10:0

Ten derden wegens het openen der graven en gebruyk der dootkleeden
Ontfangen wegens de kerke regten voor het openen der graaven en gebruik der
dootkleeden van den 1e July 1794 tot den laasten Juny 1795, een somma van 93:6:0

Ten vierden weegens de tienden de kerk competerende
Ontvangen wegens de tienden de kerk competerende op den 3e Augustus 1794 publicq
verkogt, met het blokgeld 12:10:0
/75/
Ten vijfden wegens de zitplaatsen van stoelen en banken in de kerk
Ontvangen van 160 vrouwe stoelen in de kerk geplaats voor een jaar staangeld, verschenen
den 25e July 1795, tot dertig stuyvers ieder stoel 240:0:0

Nog van de zeven zitplaatsen tegen de zuyder muur, verschenen als vore tot 30 stuyvers
ider plaats, volgens resolutie van den 6e Augustus 1788 10:10:0
van de vier plaatsen daar benevens 6:0:0
van de ses plaatsen tegen den toorn in het zuyden 9:0:0
van de ses plaatsen daar vooren No. 2 9:0:0
van de ses plaatsen van de bank No. 3 9:0:0
van de 18 plaatsen tegens den toorn in het noorden van de banken No. 1, 2 en 3 27:0:0
van de zeven plaatsen tegen den noorder muur 10:10:10

81:0:0
/76/
Ten sesden wegens aangekogte capitalen
Ontfangen van een losrente briev ten lasten van Holland en West Vriesland, ten comptoire
in Dordrecht, groot ƒ 1000 gulden, een jaar intrest daar op verschenen 16 Juny 1795, na
aftrek van den 100e en 200e penning 25:0:0

Item een jaar intrest van een obligatie als voore, groot ƒ 500, aangekogt voor het legaat van
500 gulden door de heer Willem ‘t Hoen aan de kerk gelegateert, verschenen 5e January
1795 12:10:0

Nog een jaar intrest van een obligatie groot ƒ 600:0:0 verschenen 13 January 1795 15:0:0
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En nog een jaar intrest van een losrente briev groot ƒ 750 gulden ten comptoire in Gouda
No. 3086 door wijlen Cornelis Pijl aan de kerk gelegateert, verschenen 30 Augustus 1795

18:15:0
/77/
Ontfangen wegens overgenomen kalk en tras 4:3:0

Nog ontfangen voor een donatie aan de kerk, een somma van 100:0:0

Somma totalis van den ontfang dezer rekening bedraagt een duysent drie hondert drie en
twintig gulden, vier stuyvers en veertien penningen
Zegge 1323:4:14

/78/ Uytgeeff jegens den vorenstaande ontfang
Wort eerstelijk voor uytgeeff gebragt voor den Wel Eerwaarden Heere Anthonius Breur,
predicant alhier, voor een jaar vrijwillige gifte, zijn Wel Eerwaarde toegelegt bij resolutie van
den 9e Augustus 1793, bij ordonnantie van den geregt, bij quitantie 80:0:0

Nog aan denselve betaalt voor het doen der avondpredicatien in de gepasseerde vier winter
maanden, volgens conventie met den kerkenraad alhier van den 5e April 1685, bij quitantie
een somma van 50:0:0

Betaalt aan de heeren predicanten visitatores in dezen jaare 3:0:0

Betaalt aan Cornelis van ‘t Verlaat, schoolmeester en voorzanger alhier, voor een jaar
waarnemen van de kerkedienst ƒ 20:0:0 en voor het waarnemen van den avonddienst ƒ
7:0:0 verschenen laasten Mey 1795 dus te samen 27:0:0
/79/
Voor een jaar ontfangen van de kerke regten, verschenen als voore 3:3:0

Voor een jaar schoon en aan den gang houden van het uurwerk op den toorn, het vullen der
graven en regt leggen van de vloer 8:0:0

Voor een jaar schoonhouden van het kerkhoff en digt houden van den heyning om des
predicants tuyn, besteed om 6:0:0

Voor het stellen en weder affnemen van de lantaarns bij het kerkhoff en leverantie van oly in
dezelve gedurende de vier winter maanden 1:16:0

Aan Jan van der Hoogt voor leverantie van ‘t brood tot het  nagtmaal 4:4:0

Aan de Heer Paulus Knog voor leverantie van een half anker Spaanse wijn tot het nagtmaal
14:10:0

/80/
Den gadermeester van Alblasserdam, d’ordinaire verponding 1793 der tienden van de kerk

3:16:0
100e penning 1794 2:12:10
200e penning 1794 1:6:6

7:15:0

Betaalt aan Ary van der Wint wegens gelevert riet aan het schoolhuys, bij quitant ie 162:10:0

Aan de leyendekker wegens verdiensten, bij rekening en quitantie 45:0:0
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Betaalt aan M. Zonnemans[laan] voor ‘t verwen van het schoolhuys, volgens bestek 68:0:0

Aan Johannis van der Wolk voor leverantie van tegeltjes 8:8:0

Betaalt aan Dirk van Gelder voor kaarsen, bij quitantie 10:4:0

Betaalt aan Fop Pijl voor ‘t dekken van het schoolhuys, bij quitantie 41:0:0

Aan Fop Bol voor vragtloon van kalk en steen, bij als vore 18:18:0
/81/
Den smit Willem Westerhout voor leverantie van ijserwerk en arbeydsloon, bij als voore

32:3:8

Betaalt aan M. Zonnemanslaan voor leverantie van glas en verw en arbeydsloon aan de
kerk en schoolhuys, bij rekening en quitantie 28:10:12

Aan Ary van der Wint voor leverantie van riet aan ‘t schoolhuys, bij quitantie 162:10:0

Betaald aan Claas Verloop voor verdiensten en leverantie van hout tot nieuwe banken en
verdere leverantie en arbeydsloon aan de kerk, pastorie en schoolhuys, bij rekening en
quitantie 379:18:12

Betaalt aan M. Sonnemanslaan voor leverantie van lootwit en verw aan de leydekkers, bij
quitantie 7:17:11
/82/
Betaalt aan Johannis de Vos voor leverantie van verw en arbeydsloon, bij quitantie 34:7:0

Aan G. Veth voor leverantie van ijsere platen, bij als vore 17:0:0

Betaalt aan Johannis ‘t Hoen voor leverantie van rietmatten, bij quitantie 5:2:0

Aan den smit Cornelis Bos voor verdienste en leverantie, bij als vore 3:5:0

Aan Jacobus Berkman voor een schuyt zant, bij als vore 2:12:0

Aan Ary Groenendijk voor ‘t repareren en leverantie van brandemmers, bij als vore 7:8:0

Pieter Swank ter zake en bij als vore 6:10:0
/83/
Aan Wouter Bas voor geleverde turff aan de leydekkers, bij als vore 1:4:0

Betaalt aan A. Swartbol voor het opruymen van het kerkhoff en de steenen uyt de graven
0:12:0

Betaalt aan Pieter van Schagen op rekening van zijn verdiensten aan ‘t schoolhuys 75:14:2

Aan Huyg Korteland mede op rekening van zijn verdiensten aan ‘t schoolhuys, bij quitantie
46:6:0

Aan P. Bornwater op rekening van geleverde kalk aan ‘t schoolhuys, bij als vore 100:0:0

Betaalt aan Claas Mostert /84/ voor arbeydsloon, bij quitantie 8:16:4
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Betaalt aan de schoonmakers van de kerk die in dezen jaaren de kerk hebben schoon
gemaakt 25:0:0

Betaalt aan Marinus Spruyt voor eenige verdiensten 0:7:0

Aan Klaas Mostert, item 0:6:0

Betaalt aan trekgelt op de besteding van ‘t schoolhuys 2:12:0

Betaalt aan Teunis Janse voor ‘t repareren van de vlag op den toorn 1:4:0

Somma totalis van den uytgeeff dezer rekening bedraagt een duysent drie hondert agt en
dertig guldens, ses stuyvers en twee penningen
Zegge 1338:6:2

Vereffent denzelven uytgeeff jegens den /85/ vorenstaanden ontfang, zoo blijkt meerder
uytgegeven als ontfangen te zijn, en dus de kerk aan den rendant schuldig blijft een somma
van vijftien guldens eene stuyver en vier penningen
Zegge 15:1:4

Aldus gedaan, gehoort, gelooft, gerekent en gesloten den 27e Augustus 1795
wg: Cornelis Alidanus Pijl
A. van Werkhoven
Johannes de Jong
Gerrit van Haften
Pieter van Wijen
Johannes Vogelezang
Pieter van der Hoogt
Dirk Koelewijn
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1795/1796
/86/ Rekening, bewijs en reliqua, die bij dezen
doende is Claas Groenendijk als met ende
benevens Claas Verkerk, als gehad hebbende de
administratie  der kerke goederen en inkomsten en
dat van zodanigen ontfang en uytgeeff als
denselven in die qualiteyt heeft gehad ende
gedaan, zedert de laatste rekening, gesloten den
27e Augustus 1795 tot dato in deze gemelt, alles
gesteld in guldens van twintig stuyvers en
penningen naar advenant

Ontfang
Eerst van het slot der voorgaande rekening
Wort voor ontfang gebracht het slot der laast voorgaande rekening, waar bij blijkt meerder
uitgegeven dan ontvangen te zijn /87/ dus de kerk aan den rendant schuldig bleev de
somma van 15:1:4, hier voor memorie

Ten tweede van de collecten
De rendant heeft tijde dezes met het kerke zakje gecollecteert een somma van 139:4:0

Van verkogte oude duyten en penningen als mede van oud hout en wapens 7:6:0

Ten derden wegens het openen der graven en gebruyk der doodkleden
Ontfangen wegens de kerke regten voor het openen der graaven en gebruik der
doodkleeden van den 1e July 1795 tot den laasten Juny 1796, een somma van 66:18:0

Ten vierden weegens de tienden de kerk competerende
Ontvangen wegens de tienden de kerk competerende op den 3e Augustus 1794 publicq
verkogt, met het blokgeld 12:10:0
/75/
Ten vijfden wegens de zitplaatsen van stoelen en banken in de kerk
Ontvangen van 160 vrouwe stoelen in de kerk geplaats voor een jaar staangeld, verschenen
den 25e July 1795, tot dertig stuyvers ieder stoel 240:0:0

Nog van de zeven zitplaatsen tegen de zuyder muur, verschenen als vore tot 30 stuyvers
ider plaats, volgens resolutie van den 6e Augustus 1788 10:10:0
van de vier plaatsen daar benevens 6:0:0
van de ses plaatsen tegen den toorn in het zuyden 9:0:0
/89/ van de ses plaatsen in ‘t noorden 9:0:0
van de zeven plaatsen tegen de noordermuur 10:10:0
nog van de overige banken 47:10:0

92:10:0
81:0:0

Ten sesden wegens aangekogte capitalen
Ontfangen van een losrente briev ten lasten van Holland en West Vriesland, ten comptoire
in Dordrecht, groot ƒ 1000 gulden, een jaar intrest daar op verschenen 16 Juny 1796, na
aftrek van den 100e en 200e penning 25:0:0

Item een jaar intrest van een obligatie als voore, groot ƒ 500, aangekogt voor het legaat van
500 gulden door de heer Willem ‘t Hoen aan de kerk gelegateert, verschenen 5e January
1796 12:10:0
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/90/ Nog een jaar intrest van een obligatie groot ƒ 600:0:0 verschenen 13 January 1796
15:0:0

En nog een jaar intrest van een losrente briev groot ƒ 750 gulden ten comptoire in Gouda
No. 3086 door wijlen Cornelis Pijl aan de kerk gelegateert, verschenen 30 Augustus 1795

18:15:0

Wort nog in ontfang gebragt de somma van vijff hondert guldens welke ten behoeve van de
kerk is genegotieert tot afbetaling van verscheyde rekeningen en door de heer Anthonius
Breur is opgeschoten, dus hier de somma van 500:0:0

Voor staangelt van kramen op de kermis 4:0:0

Nog wegens overgenomen tras 4:3:0

Somma totalis van den ontfang dezer rekening bedraagt een duysent een hondert agt en
dertig gulden, ses stuyvers 
Zegge 1138:6:0

/91/
Uytgeeff jegens den vorenstaande ontfang
Word eerstelijk voor uytgeeff gebragt voor den Wel Eerwaarden Heere Anthonius Breur,
predicant alhier, voor een jaar vrijwillige gifte, zijn Wel Eerwaarde toegelegt bij resolutie van
den 9e Augustus 1793, bij ordonnantie van den geregt, bij quitantie 80:0:0

Nog aan denselve betaalt voor het doen der avondpredicatien in de gepasseerde vier winter
maanden, volgens conventie met den kerkenraad alhier van den 5e April 1685, bij quitantie
een somma van 50:0:0

Betaalt aan de heeren predicanten visitatores in desen jaare 3:0:0

Betaalt aan Cornelis van ‘t Verlaat, schoolmeester en voorzanger alhier, voor een jaar
waarnemen van /92/ den kerkedienst ƒ 20:0:0 en voor het waarnemen van den avonddienst
ƒ 7:0:0 verschenen laasten Mey 1796 dus te samen 27:0:0

Voor een jaar ontfangen van de kerke regten, verschenen als voore 3:3:0

Voor een jaar schoon en aan den gang houden van het uurwerk op den toorn, het vullen der
graven en regt leggen van de vloer 8:0:0

Voor een jaar schoonhouden van het kerkhoff en digt houden van den heining om des
predicants tuin, besteed om 6:0:0

Voor het stellen en weder afnemen van de lantaarns bij het kerkhoff  en leverantie van oly in
dezelve gedurende de vier winter maanden 1:16:0

Aan Jan van der Hoogt voor leverantie van brood tot /93/ het nagtmaal 6:3:0

Aan de Heer Paulus Knogh voor leverantie van een half anker Spaanse wijn ten gebruike
als voore 14:10:0

Den gadermeester van Alblasserdam, d’ordinaire verponding 1794 der tienden van de kerk
2:12:10
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100e penning 1795 2:12:10
200e penning 1795 1:5:0

6:7:10
Betaalt aan Claas Verloop op rekening van zijn aangenomen werk aan het schoolhuys bij
drie quitantien, samen 585:0:0

Betaalt aan Pieter van Schagen voor gedane arbeydsloonen aan de kerk en schoolhuys en
pastorie, bij rekening en quitantie 80:0:0

Betaalt aan M. Zonnemanslaan /94/ voor verdienst en leverantie van verw en glazen aan en
bij als vore 75:17:8

Betaalt den lootgieter G. Knossis voor leverantie en verdiensten in 1794, bij rekening en
quitantie 12:11:8

Betaalt aan Willem Westerhout voor leverantie van ijsser en verdienste bij rekening en
quitantie 5:6:0

Betaalt aan Anthony van Haaften voor schutgeld van de materialen aan ‘t schoolhuys in
1794, bij quitantie 5:8:0

Betaalt aan den smit Cornelis Bos voor verdiensten 0:12:0

Aan Jan van Wijen voor ‘t varen van zant aan het schoolhuys, bij quitantie 3:8:0

Aan Johannis de Vos voor eenige verdiensten, bij quitantie 1:6:0
/95/
Betaalt aan Ary de Keyser voor eenige verdiensten 0:4:0

Aan Claas Mostert voor en bij als voren 0:18:0

Betaalt door Claas Groenendijk aan Adriaan Swartbol voor het opruymen van de steenen
van het kerkhoff en uyt de graven, bij 3 quitanties 1:11:0

Betaalt aan Jan Mak de jaren intrest verschenen den 8e February 1795 en 1796 van ƒ 400
capitaal door hem aan de kerk geschoten a 4 percent, dus hier 32:0:0

Voor een billet van 50 pannen 0:1:4

Betaalt aan Huyg Kortelant op rekening van zijn verdienste aan het schoolhuys, bij quitantie
70:0:0

Betaalt aan Teunis Janse voor reparatie van het doot kleet 0:12:0
/96/
Betaalt voor het schoonmaken van de kerk in dezen jare 1796 25:0:0

Wort nog als uytgeeff gebragt het geene in de laast voorgaande rekening van den 27e

September 1795 meerder is uytgegeven als ontfangen, ter somma van 15:1:4

Somma totatlis van den uytgeeff dezer rekening bedraagt een duysent een hondert een en
twintig guldens agt stuyvers en vier penningen
Zegge 1121:8:4
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Vereffent denzelven uytgeef jegens den vorenstaande ontfang, zoo blijkt dat den rendant
meerder heeft ontfangen als uytgegeven een somma van sestien guldens, zeventien
stuyvers en twaalff penningen
Zegge 16:17:12

/97/ Aldus gedaan, gehoort, gelooft, gerekent, opgenomen en gesloten, ten overstaan van
schout en schepenen van Alblasserdam, ter presentie der burgerij van Alblasserdam, daar
toe speciaal geroepen, op den 6 September 1796
wg: Cornelis Alidanus Pijl
A. van Werkhoven
Johannes de Jong
Pieter van Wijen
Pieter van der Hoogt
Johannes Vogelezang
G. van Haften
Dirk Koelewijn
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1796/1797
/98/ Rekening, bewijs en reliqua, die bij dezen
doende is Claas Verkerk als met ende benevens
Maarten Pijl, als gehad hebbende de administratie 
der kerke goederen en inkomsten en dat van
zodanigen ontfang en uytgeeff als denselven,
zedert de laatste rekening, gesloten den 6e

September 1796 tot dato in dezen gemelt, alles
gesteld in guldens van twintig stuyvers en
penningen naar advenant

Ontfang
Eerst van het slot der voorgaande rekening
Wort voor ontfang gebracht het slot der laast voorgaande rekening, waar bij is ontfangen als
uitgegeven, een somma van 16:17:12
/99/
Ten tweede van de collecten
De rendant heeft tijde dezes met het kerke zakje gecollecteert een somma van 120:11:0

Van verkogte oude duyten en penningen als mede van oud hout en wapens 7:6:0

Ten derden wegens het openen der graven en gebruyk der dootkleden
Ontfangen wegens de kerke regten voor het openen der graaven en gebruik der
dootkleeden van den 1e July 1796 tot den laasten Juny 1797, een somma van 53:14:0

Ten vierden weegens de tienden de kerk competerende
Ontvangen wegens de tienden de /100/ kerk competerende op den [3e] Augustus 1796
publicq verkogt, met het blokgeld 12:10:0
/75/
Ten vijfden wegens de zitplaatsen van stoelen en banken in de kerk
Ontvangen van 160 vrouwe stoelen in de kerk geplaats voor een jaar staangeld, verschenen
den 25e July 1795, tot dertig stuyvers ieder stoel 240:0:0

Nog van 60 zitplaatsem zoo tegen den zuyder en noorder muur, als tegen den toorn, tot 30
stuyvers ider plaats, volgens resolutie van den 6e Augustus 1788 90:0:0

Ten sesden wegens aangekogte capitalen
/101/ Ontfangen van een losrente briev ten lasten van Holland en West Vriesland, ten
comptoire in Dordrecht, groot ƒ 1000 gulden, een jaar intrest daar op verschenen 16 Juny
1797, na aftrek van den 100e en 200e penning 25:0:0

Item een jaar intrest van een obligatie als voore, groot ƒ 500, aangekogt voor het legaat van
500 gulden door de heer Willem ‘t Hoen aan de kerk gelegateert, verschenen 5e January
1797 12:10:0

Nog een jaar intrest van een obligatie groot ƒ 600:0:0 verschenen 13 January 1797
/102/ 15:0:0

En nog ontfangen een jaar intrest van een losrente briev groot ƒ 750 gulden ten comptoire in
Gouda No. 3086 door wijlen de heer Cornelis Pijl aan de kerk gelegateert, verschenen 30
Augustus 1797 18:15:0

Voor staangelt van kramen op de kermis 4:0:0
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Somma totalis van den voorenstaande ontfang bedraagt ses hondert vijff en twintig guldens,
zeventien stuyvers en twaalff penningen
Zegge 625:17:12

/103/ Uytgeeff jegens den vorenstaande ontfang
Word eerstelijk voor uytgeeff gebragt voor den Wel Eerwaarden Heere Anthonius Breur,
predicant alhier, voor een jaar vrijwillige gifte, zijn Wel Eerwaarde toegelegt bij resolutie van
den 9e Augustus 1793, bij ordonnantie van den geregt, bij quitantie 80:0:0

Nog aan denselve voor het waarnemen van de winter avond beurten in de gepasseerde vier
winter maanden, volgens conventie met den kerkenraad deswegens gemaakt den 5e April
1685, bij quitantie een somma van 50:0:0

Betaalt aan de heeren predicanten visitatores in desen jaare 3:0:0

Betaalt aan Cornelis van ‘t Verlaat, schoolmeester /104/ alhier, voor een jaar waarnemen
van /92/ den kerkedienst ƒ 20:0:0 en voor het waarnemen van den avonddienst ƒ 7:0:0
verschenen laasten Mey 1797 dus te samen 27:0:0

Voor een jaar ontfangen van de kerke regten, verschenen als voore 3:3:0

Voor een jaar schoon en aan den gang houden van het uurwerk op den toorn, het vullen der
graven in de kerk en regt leggen der vloer 8:0:0

Voor een jaar schoonhouden van het kerkhoff en het digt houden van den heining om des
predicants tuin 6:0:0

Voor het stellen en weder afnemen van de lantaarns bij het kerkhoff  en leverantie van oly in
dezelve gedurende de vier winter maanden 1:16:0
/105/
Den gadermeester van Alblasserdam, d’ordinaire verponding 1795 van de tienden

2:10:0
100e penning 1796 5:18:0
200e penning 1796 2:19:0

11:7:0

Aan Jan van der Hoogt voor leverantie van brood tot  het nagtmaal 4:4:0

Aan Paulus Knog voor leverantie van een halff anker Spaanse wijn tot gebruik als voore
14:10:0

Betaalt aan Eldert Maat voor verschot aan ipen boompjes en vragt 3:0:0

Aan M. Zonnemanslaan voor verdiensten van het /106/ verwen van de kerk, bij rekening en
quitantie 63:3:0

Betaalt aan Claas Verloop het restant zijner rekening wegens het aangenomen wek aan het
schoolhuys in den jaare 1794, bij quitantie 61:0:0

Nog aan denzelven betaalt op rekening van zijn verdiensten in den jaare 1795 30:11:4
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Betaalt aan Goosen van Gelder voor het schoonmaken van het uurwerk op den toorn, bij
quitantie 9:0:0

Betaalt aan Johannis Pijl op rekening van de geleverde steen aan het schoolhuys in den jaar
1794, bij quitantie 100:0:0

Betaalt aan Dirk van Wijen voor een luyreep 3:4:0

Betaalt aan Pieter van /107/ Schagen voor verdiensten aan de kerk en pastorie en
schoolhuys 20:3:14

Betaalt aan Huyg Kortelant op rekening van zijn verdiensten, bij quitantie 11:10:0

Betaalt aan Jan Mak voor een jaar intrest van vier hondert guldens capitaal, verschenen den
8e February 1797, tot lasten van de kerk genegotieert, bij quitantie 16:0:0

Betaalt aan Anthonius Breur voor een jaar intrest van ƒ 500:0:0 capitaal aan de kerk
geleent, verschenen den 1e October 1796, bij quitantie 22:10:0

Betaalt aan impost van een halff anker wijn in 1796 1:17:0

Aan billet van 31½ pont loot 0:2:8

Aan vragt 0:2:0
/108/
Betaalt aan Claas Mostert voor verdiensten in den jaare 1796 en 1797 6:10:0

Aan Ary de Keyser voor eenige verdiensten 0:5:0

Aan Jan van Wijen voor vragtloon 1:14:0

Betaalt aan Ary van der Wint voor 3:0:0

Aan turff voor het solderen van de goot 0:3:0

Aan vragt en een billiet van loot 0:6:6

Betaalt voor het schoonmaken van de kerk, als ordinair 25:0:0

Aan M. Sonnemanslaan betaalt zijn verdiensten in 1796, bij quitantie 20:0:0

Somma totalis van de vorenstaande uytgeeff bedraagt een somma van ses hondert en elff
/109/ guldens, dertien stuyvers en vier penningen
Zegge 611:13:4

Vereffent denzelven uytgeeff jegens den vorenstaande ontfang, zoo blijkt dat den rendatn
meerder heeft ontfangen als uytgegeven een somma van veertien guldens, vier stuyvers en
agt penningen
Zegge 14:4:8

Aldus gedaan, gehoort, gelooft, goedgekeurt en gesloten ten overstaan der municipaliteyt
van Alblasserdam, ter presentie der ingezetenen daar toe opgeroepen, op den 25e October
1797
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wg: Cornelis Alidanus Pijl
M. Sonnemanslaan
Dirk de Jong
Johannes Vogelezang
Jan van der Hoogt
Johannes ‘t Hoen
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1797/1798
/110/ Rekening, bewijs en reliqua, die bij dezen
doende is Maarten Pijl in qualiteyt als kerkmeester
van Alblasserdam, en met ende benevens Matthijs
Mak, gehad hebbende de administratie  der kerke
goederen en inkomsten en dat van zoodanigen
ontfang en uytgeeff als denselven, zedert het
sluyten der laatste rekening, gesloten den 6e

September 1797 tot dato in dezen vermelt, gesteld
in guldens van twintig stuyvers en penningen naar
advenant

Ontfang
Eerst van het slot der voorgaande rekening
Wort voor ontfang gebracht het slot der laast voorgaande rekening, waar bij is ontfangen als
uitgegeven, een somma van 14:4:8
/111/
Ten tweede van de collecten
Den rendant heeft tijde deses met het kerke zakje gecollecteert een somma van 150:11:0

Ten derden wegens de kerke regten, het openen der graven en gebruyk der dootkleden
Ontfangen wegens de kerke regten van het openen der graven en gebruyk der dootkleeden
van den 1e July 1797 tot den laasten Juny 1798, een somma van 95:8:0

Ten vierden wegens de tienden de kerk competerende
Ontvangen wegens de tienden /112/ de tienden kerk competerende op den 29e July 1797
verpagt, met het blokgeld, een somma van 66:0:0

Ten vijfden wegens de zitplaatsen van stoelen en banken in de kerk
Ontvangen van 158 vrouwe stoelen in de kerk geplaats voor een jaar staangeld, verschenen
den 25e July 1798, tot dertig stuyvers ieder stoel 237:0:0

Nog van 59 zitplaatsen tegen den zuyder en noorder muur, als tegen den toorn, tot 30
stuyvers ider plaats, volgens resoultie van den 6e Augustus 1788 88:10:0
/113/
Ten sesden wegens intressen van aangekogte capitalen
/101/ Ontfangen van een losrente briev ten lasten van Holland en West Vriesland, ten
comptoire in Dordrecht, groot ƒ 1000 gulden, een jaar intrest daar op verschenen 16 Juny
1798, na aftrek van den 100e en 200e penning 25:0:0

Item een jaar intrest van een obligatie, groot ƒ 500, tot lasten en comptoire als voore,
aangekogt voor het legaat van vijff hondert gulden door de heer Willem ‘t Hoen aan de kerk
gelegateert, verschenen 5e January 1798 12:10:0

Nog een jaar intrest van een obligatie groot ƒ 600:0:0 /114/ verschenen 13 January 1798
/102/ 15:0:0

Nog ontfangen een jaar intrest van een losrente briev groot ƒ 750 gulden ten comptoire in
Gouda No. 3086 door de heer Cornelis Pijl aan de kerk gelegateert, verschenen 30
Augustus 1797 18:15:0

Voor staangelt van kramen, na aftrek van het collecte loon 4:10:0
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/115/ Uytgeeff jegens den vorenstaande ontfang
Word eerstelijk voor uytgeeff gebragt voor den Wel Eerwaarden Heere Anthonius Breur,
predicant alhier, voor een jaar vrijwillige gifte, zijn Wel Eerwaarde toegelegt bij resolutie van
den 9e Augustus 1793 een somma van tagtig guldens, dus hier dezelve 80:0:0

Nog aan denselven voor het waarnemen van de winter avond beurten in de gepasseerde
vier winter maanden, volgens conventie met den kerkenraad deswegens gemaakt den 5e

April 1685, bij quitantie 50:0:0

Betaalt aan de heeren predicanten visitatores in desen jaare 3:0:0

Betaalt aan Cornelis van /116/ ‘t Verlaat, koster en schoolmeester alhier, voor een jaar
waarnemen van den kerkedienst 20:0:0 
voor de avonddienst, verschenen Mey 1798 7:0:0 

27:0:0

Voor een jaar ontfangen van de kerke regten, verschenen als voore 3:3:0

Voor een jaar schoon en aan den gang houden van het uurwerk op den toorn, het vullen der
graven in de kerk en regt leggen der vloer 8:0:0

Voor een jaar digt houden van den heyning om des predicants tuin en schoonhouden van
het kerkhoff 6:0:0

Voor het stellen en weder afnemen van de lantaarns bij het kerkhoff  en leverantie van oly in
dezelve gedurende de vier winter maanden 1:16:0
/117/
Den gadermeester van Alblasserdam, d’ordinaire verponding 1796 van de tienden

5:18:0
100e penning 1797 13:4:0
200e penning 1797 6:12:0

25:14:0

Jan van der Hoogt voor leverantie van brood tot  het nagtmaal 4:4:0

Betaalt aan Mattheus Zonnemanslaan voor verwen en leverantie van glazen, bij quitantie
17:12:0

Nog aan denzelven voor en bij als vooren 81:3:0

Betaalt aan den timmerman Claas Verloop ‘t restant zijner rekening van den jaare 1795, bij
als vore 30:0:0

Denzelven zijne rekening over den jaare 1796, bij als voore 23:0:4
/118/
En nog aan denzelven op rekening van arbeyds lonen en leverantie, een somma van 35:1:0

Betaalt aan Cornelis Vermey voor leverantie van 25 tonnen turff aan den schoolmeester ter
zaaken en voor het onderwijs der arme kinderen over den jaare 1797, bij quitantie 13:15:0

Aan Gijsbert Bezemer voor een halven schuyt zant, bij quitantie 2:0:0
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Betaalt aan den metzelaar Pieter van Schagen voor verdiensten en leverantie bij als vore in
1796 9:11:14

Nog aan denzelven voor verdiensten en leverantie in den jaare 1797, bij als voore 28:11:4
/119/
Betaalt aan impost van de wijn, bij billietten 2:4:0

Cornelis de Groot voor een halve schuyt zant in 1797 1:2:0

Ary Groenendijk voor het repareren van brand emmers, bij quitant ie 1:14:0

Betaalt aan Anthonius Breur een jaar intrest van een capitaal, groot ƒ 500:0:0 aan de kerk
van Alblasserdam geleent tot vier gulden 10 stuyvers van het hondert, verschenen 1
October 1797 22:10:0

Betaalt aan Claas Moster voor verdiensten, bij quitantie 1:10:0

Betaalt aan Huyg Kortelant op rekening van verdiensten, bij quitantie 10:0:0

Nog aan denzelven op rekening volgens quitantie 12:0:0

Den smit Cornelis Bos voor eenige verdienste, bij als vore 1:13:0
/120/
Betaalt aan den smit Willem Westerhout voor verdienste aan de pastorie, bij quitantie 7:9:0

Betaalt aan Johannis de Vos voor verdiensten, bij rekening en quitantie 2:3:12

Aan Ary van den Hoek voor scheepsvragt 0:11:0

Aan Klaas Mostert voor verdienste aan het kerkhoff, bij quitantie 1:16:0

Aan Maarten Heykoop voor een schuyt zant bij quitantie 1:0:0

Betaalt aan Gerrit Knossis, lootgieter, voor leverantie en verdiensten in 1796, bij als vore
5:18:12

Aan denzelven voor verdiensten en leverantie in 1797, bij als vore 11:2:2

Betaalt aan Johannis Pijl op rekening van geleverde steen in 1794, bij quitantie 50:0:0
/121/
Betaalt aan Jan Mak voor een jaar intrest van ƒ 400:0:0 capitaal tot lasten van de kerk,
verschenen den 8e February 1798, bij quitantie 16:0:0

Betaalt aan impost voor de steen, bij billiet 0:3:4

Betaalt aan Willem van Wingerden voor het wegruymen der steen en de grave, bij quitantie
0:18:0

Aan Ary van den Hoek voor vragtloon, bij quitantie 0:18:0

Betaalt voor het schoonmaken van de kerk in den jaare 1798 24:0:0

Nog betaalt aan Maarten A. Goedhart voor eenige verdiensten 0:10:0
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Aan impost van een halff anker wijn in 1798 1:17:4

Somma totalis van den uytgeeff /122/ dezer rekening bedraagt ses hondert en twintig
guldens, elf stuyver en agt penningen
Zegge 626:11:8

Vereffent denzelve uytgeeff tegens den vorenstaande ontfang, zoo blijkt dat meerder is
ontfangen als uytgegeven een somma van een hondert zeven guldens drie stuyvers
Zegge 107:3:0

Aldus gedaan, gehoort, gelooft, gerekent en gesloten, ten overstaan der municipaliteyt van
Alblasserdam, den 14e November 1798
wg: Cornelis Alidanus Pijl
Johannes Vogelezang
Jan van den Hoogt
Dirk de Jong
M. Sonmanslaan
Klaas Verloop
R. Schmidt
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1798/1799
/123/ Rekening, bewijs en reliqua, die bij dezen
doende is Matthijs Mak in qualiteyt als kerkmeester
van Alblasserdam, en met ende benevens Pieter
van der Hoogt, gehad hebbende de administratie 
der kerke goederen en dat van zoodanigen ontfang
en uytgeeff als denselven heeft gehad en gedaan,
zedert de tijd in de rekening gesloten den 14e

November 1798, gesteld in guldens van XX
stuyvers en penningen naar advenant

Ontfang
Eerst van het slot der voorgaande rekening
Wort voor ontfang gebracht het slot der laast voorgaande rekening, waar bij is ontfangen als
uitgegeven, een somma van 107:3:0
/124/
Ten tweede wegens de collecten
Den rendant heeft tijde deses met het kerke zakje gecollecteert een somma van 104:13:0

Ten derden wegens de kerke regten, het openen der graven en gebruyk der dootkleeden
Ontfangen wegens de kerke regten van het openen der graven en gebruyk der dootkleeden
van den 1e July 1798 tot den laasten Juny 1799, een somma van 69:12:0

Ten vierden wegens de tienden de kerk competerende
Ontvangen van alle de tienden kerk competerende op den 21e July 1798 verpagt, met het
blokgeld, een somma van 35:0:0
/125/
Ten vijfden wegens de zitplaatsen in de kerk
Ontvangen van ... vrouwe stoelen in de kerk geplaats voor een jaar staangeld, verschenen
den 25e July 1798, tot dertig stuyvers ieder stoel 240:0:0

Nog van ... zitplaatsen in de respective banken, zoo tegen den toorn als zuyder en noorder
muur, tot 30 stuyvers verschenen als voore 84:15:0

Ten zesden wegens intressen van aangekogte capitalen
Ontfangen van een losrente briev ten lasten van Holland en West Vriesland, ten comptoire
in Dordrecht, in capitaal ƒ 1000 verschenen 16 Juny 1798 25:0:0
/126/
Een jaar intrest van een obligatie, groot ƒ 500, tot lasten en comptoire als voore, aangekogt
voor het legaat van vijff hondert gulden door de heer Willem ‘t Hoen aan de kerk
gelegateert, verschenen den 5e January 1799 12:10:0

Nog een jaar intrest van een obligatie groot ƒ 600:0:0  verschenen 13 January 1799
15:0:0

Nog ontfangen een jaar intrest van een losrente briev groot ƒ 750 gulden ten comptoire in
Gouda No. 3086 door de heer Cornelis Pijl aan de kerk gelegateert, verschenen 30
Augustus 1799 18:15:0

Ontfangen wegens staangeld van kramen 4:0:0
/127/ 
Somma totalis van den ontfang dezer rekening bedraagt zeven hondert sestien gulden,
zeven stuyvers
Zegge 716:7:0
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/128/ Uytgeeff jegens den vorenstaande ontfang
Wort eerstelijk voor uytgeeff gebragt voor den Wel Eerwaarden Heere Anthonius Breur,
predicant alhier, voor een jaar vrijwillige gifte, zijn Wel Eerwaarde toegelegt bij resolutie van
den 9e Augustus 1793 een somma van tagtig guldens, dus hier dezelve 80:0:0

Nog aan denselven voor het waarnemen van de winter avond beurten in de gepasseerde
vier winter maanden, volgens conventie met den kerkenraad deswegens gemaakt den 5e

April 1685, bij quitantie 50:0:0

Betaalt aan de predicanten visitatores in desen jaare 3:0:0
/129/
Betaalt aan Cornelis van ‘t Verlaat, koster en schoolmeester alhier, voor een jaar
waarnemen van den kerkedienst 20:0:0 
Nog voor den avondt dienst 10:0:0 

30:0:0

Voor een jaar ontfangen van de kerke regten 6:0:0

Voor een jaar schoon en aan den gang houden van het uurwerk op den toorn, het vullen der
graven in de kerk en regt leggen der vloer 10:10:0

Voor een jaar digt houden van den heyning om des predicants tuin en het kerkhoff 10:0:0

Voor het stellen en weder afnemen van de lantaarns bij het kerkhoff  en leverantie van oly in
dezelve gedurende de vier winter maanden 4:0:0
/130/
Den gadermeester van Alblasserdam, d’ordinaire verponding 1797 van de tienden

13:4:0
100e penning 1798 7:0:0
200e penning 1798 3:10:0

23:14:0

Jan van der Hoogt voor leverantie van brood tot  het nagtmaal 5:6:0

Betaalt aan de weduwe Bornwater voor geleverde kalk en tras in 1794, bij quitantie 77:10:0

Aan den loodgieter Gerrit Knossis voor verdiensten, bij als vore 12:13:8

Betaalt aan Huyg Kortelant voor verdiensten aan het schoolhuys, bij quitantie 13:0:0

Betaalt aan M. Zonnemanslaan voor verdiensten, bij rekening en quitantie 16:8:0
/131/
Betaalt aan den smit Willem Westerhout voor verdiensten, bij quitantie 10:5:0

Betaalt aan den rietdekker Johannis ‘t Hoen voor verdiensten en leverantie, bij quitantie
5:5:0

Betaalt aan Cornelis Vermey voor leverantie van turff ten behoeven van de kerk, bij quitantie
16:10:0

Betaalt aan Jan Herfst voor leverantie van steen, bij als vore 5:0:0

Aan Joost van Dalen voor het maken van de sloot 1:6:0
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Betaalt aan Dirk Tuytel, voor 5:12:8

Betaalt aan den metzelaar Pieter van Schagen voor verdienste en leverantie volgens
rekening en quitantie 26:13:12
/132/
Betaalt aan Johannis Pijl ‘t restant van zijn rekening van geleverde steen in den jaare 1794,
bij quitantie 50:0:0

Aan Claas Verloop voor diensten in den jaare ..., bij rekening en quitantie 54:12:12

Aan Claas Mostert betaalt voor eenige verdiensten in differente reysen 8:7:0

Betaalt aan Claas Groenendijk voor ..... 2:12:0

Aan Jan Heykoop voor leverantie van zand 2:0:0

Betaalt aan Jan Mak een jaar intrest van een capitaal groot ƒ 400:0:0, verschenen 8
February 1799 16:0:0

Aan de heer Anthony Breur mede een jaar intrest van /133/ een capitaal van ƒ 500:0:0,
verschenen 1 October 1799 tot 4:10:0 percent 22:10:0

Betaalt aan M. Zonnemanslaan in voldoening van zijn verdiensten in den jaare 1798, bij
quitantie 26:5:12

Betaalt voor het schoonmaken van de kerk in dezen jaare 1799 25:0:0

Somma totalis van den uytgeeff dezer rekening bedraagt ses hondert twee en twintig
guldens, sestien stuyvers en agt penningen
Zegge 623:16:8

Vereffent denzelven uytgeeff jegens den vorenstaande ontfang /134/,zoo blijkt dat meerder
is ontfangen als uytgegeven twee en negentig guldens, tien stuyvers en agt penningen
Zegge 92:10:8

Aldus gedaan, gehoort, gelooft, opgenomen en gesloten bij en ten overstaan van schout en
schepenen van Alblasserdam den 13e December 1799
wg: Cornelis Alidanus Pijl
Dirk de Jong
M. Sonmanslaan
Klaas Verloop
Jan van der Hoogt
R. Schmidt
Jacob van der Leer
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1799/1800
/135/ Rekening, bewijs en reliqua, die bij dezen
doende is Pieter van der Hoogt in qualiteyt als
kerkmeester van Alblasserdam, en met ende
benevens Leendert Pijl, gehad hebbende de
administratie  der kerke goederen en dat van
zodanige ontfang en uytgeeff als denselven heeft
gehad en gedaan, zedert de tijd in de rekening
gesloten den 13e December 1799, gesteld in
guldens van XX stuyvers en penningen naar
advenant

Ontfang
Eerst van het slot der voorgaande rekening
Wort voor ontfang gebracht het slot der laast voorgaande rekening, waar bij is ontfangen als
uitgegeven, een somma van 92:10:8
/136/
Ten tweede wegens de collecten
Den rendant heeft tijde dezes met het kerke zakje gecollecteert een somma van 171:6:0

Ten derden wegens de kerke regten, het openen der graven en gebruyk der dootkleeden
Ontfangen wegens de kerke regten van het openen der graven en gebruyk der dootkleeden
van den 1e July 1799 tot den laasten Juny 1800, een somma van 58:10:0

Ten vierden wegens de tienden de kerk competerende
Ontvangen van alle de tienden kerk competerende op den .. . verpagt, met het blokgeld, een
somma van 66:0:0
/137/
Ten vijfden wegens de zitplaatsen in de kerk
Ontvangen van 160 vrouwe stoelen in de kerk geplaats voor een jaar staangeld, verschenen
den 25e July 1800, tot dertig stuyvers ieder stoel 240:0:0

Nog van 54 zitplaatsen in de respective banken, zoo tegen den toorn als zuyder en noorder
muur, tot 30 stuyvers verschenen als voore 81:0:0

Ten zesden wegens intressen van aangekogte capitalen
Ontfangen van een losrente briev ten lasten van Holland en West Vriesland, ten comptoire
in Dordrecht, in capitaal ƒ 1000 verschenen 16 Juny 1800 25:0:0
/138/
Een jaar intrest van een obligatie, groot ƒ 500 gulden, tot lasten en comptoire als voore,
aangekogt voor het legaat van vijff hondert gulden door de heer Willem ‘t Hoen aan de kerk
gelegateert, verschenen den 5e January 1800 12:10:0

Nog een jaar intrest van een obligatie groot ƒ 600:0:0  verschenen 13 January 1800
15:0:0

Nog ontfangen een jaar intrest van een losrente briev groot ƒ 750 gulden ten comptoire in
Gouda No. 3086 door de heer Cornelis Pijl aan de kerk gelegateert, verschenen 30
Augustus 1800 18:15:0

Ontfangen wegens staangeld van kramen 4:8:0
/139/ 
Somma totalis van den ontfang dezer rekening bedraagt zeven hondert vier en tagtig
guldens, negentien stuyvers, agt penningen
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Zegge 784:19:8

/140/ Uytgeeff jegens den vorenstaande ontfang
Wort eerstelijk voor uytgeeff gebragt voor den Wel Eerwaarden Heere Anthonius Breur,
predicant alhier, voor een jaar vrijwillige gifte, zijn Wel Eerwaarde toegelegt bij resolutie van
den 9e Augustus 1793 een somma van tagtig guldens, dus hier dezelve 80:0:0

Nog aan denselven voor het waarnemen van de winter avond beurten in de gepasseerde
vier winter maanden, volgens conventie met den kerkenraad deswegens gemaakt den 5e

April 1685, bij quitantie 50:0:0

Betaalt aan de predicanten visitatores in desen jaare 3:0:0
/141/
Betaalt aan Cornelis van ‘t Verlaat, koster en schoolmeester alhier, voor een jaar
waarnemen van den kerkedienst 20:0:0 
Nog voor den avond dienst 10:0:0 

30:0:0

Voor een jaar ontfangen van de kerke regten 6:0:0

Voor een jaar schoon en aan den gang houden van het uurwerk op den toorn, het vullen der
graven in de kerk en regt leggen der vloer 10:10:0

Voor een jaar digt houden van den heyning om des predicants tuin en het kerkhoff 10:10:0

Voor het stellen en weder weder ophalen van de lantaarns bij het /142/ kerkhoff in de winter
avond predicatie 4:0:0
voor het ruymen van de kerke graven 4:0:0

Den gadermeester van Alblasserdam, d’ordinaire verponding 1798 van de tienden
7:0:0

100e penning 1799 13:4:0
200e penning 1799 6:120:0

26:16:0

Jan van der Hoogt voor leverantie van brood tot  het nagtmaal 5:17:0

Betaalt aan Claas Verloop voor verdiensten als timmerman en leverantie, bij rekening en
quitantie 93:3:0

Nog aan denzelven zijn verdiensten en leverantie als voore in den jaare 1799, bij quitantie
63:8:0

/143/
En nog aan denzelven wegens verdiensten en leverantie in den jaare 1800, bij rekening en
quitantie 27:0:8

Betaalt aan den metzelaar Cornelis van Schagen voor verdiensten en leverantie in den jaare
1799, bij quitantie 42:12:0

Nog aan denzelven wegens verdiensten en leverantie in den jaare 1800, bij rekening en
quitantie 24:16:0
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Betaalt aan den verwer en glazemaker M. Zonnemanslaan voor verdiensten en leverantie in
den jaare 1799, bij rekening en quitantie 74:13:0

Betaalt aan den verwer en glazemaker Johannis de Vos voor verdiensten en leverantie in
1800, bij rekening en quitantie 42:14:0
/144/ 
Betaalt aan Goose van Gelder voor het schoonmaken van het uurwerk op den toorn 10:0:0

Betaalt aan Cornelis Vermey voor leverantie van turff voor de kerk, bij quitantie, in 1799
17:5:0

Item in 1800 bij quitantie 18:0:0

Item in 1800 bij quitantie betaalt aan Willem Westerhout voor verdienste, bij rekening en
quitantie 3:2:0

Aan Johannis ‘t Hoen voor leverantie van rietmatten, bij quitantie 2:16:0

Aan Cornelis Bos voor eenige verdiensten, bij als vore 1:7:0

Aan Claas Moster voor verdiensten, bij  quitantie 1:10:0

Aan de weduwe G. ‘t Hooft voor leverantie van luyreep en graftouwen, bij quitantie 8:6:4
/145/
Betaalt aan Jacubus van der Heyden voor het solderen van de goten en leverantie van tin
als anders, bij quitantie 10:3:0

Aan Claas Mostert voor eenige verdiensten 0:18:0

Aan Ary Groenendijk voor ‘t repareren van de brand emmers, bij quitantie 1:6:0

Betaalt aan de schoonmakers van de kerk in den jaare 1800 25:0:0

Betaalt aan Jan Heykoop voor leverantie van zand, bij notitie 6:0:0

Aan Gijs Bezemer ter zake als voore 1:16:0

Betaalt aan Jan Mak voor een jaar intrest van vier hondert guldens capitaal, verschenen den
8e February 1800 16:0:0
/146/
Aan Anthonius Breur voor een jaar intrest van een obligatie groot vijff hondert guldens,
verschenen 1 Maart 1800, bij quitantie 22:10:0

Betaalt aan den gadermeester van Alblasserdam d’ordinaire verponding 1798 van de
tienden tot 7:0:0
extra verponding 1799 van dezelve 13:4:0
halve verponding 6:12:0

26:16:0

Nog betaalt aan verschot van impost billet 1:17:8

Somma totalis van den uytgeeff dezer rekening bedraagt zeven hondert vier en veertig
guldens, vijff stuyvers en ses penningen
Zegge 1744.5.6



-50-

/147/
Vereffent denzelven uytgeeff tegens den vorenstaande ontfang, zoo blijkt dat meerder is
ontfangen als uytgegeven veertig guldens, veertien stuyvers en twee penningen
Zegge 40:14:2

Aldus gedaan, gehoort, gelooft, gerekent en gesloten bij en ten overstaan van schout en
schepenen van Alblasserdam, op den 4e April 1801
wg: Cornelis Alidanus Pijl
Johannes Vogelesang
Jacob van der Leer
Dirk de Jong
Jan van der Hoogt
Klaas Verloop



-51-

1801/1802
/148/ Rekening, bewijs en reliqua, die bij dezen
doende is Leendert Pijl in qualiteyt als kerkmeester
van Alblasserdam, en met ende benevens Hendrik
van der Leer, gehad hebbende de administratie  der
kerke goederen en dat van zodanige ontfang en
uytgeeff als denselven heeft gehad en gedaan,
zedert de tijd in de rekening gesloten den 4e April
1801, gesteld in guldens van XX stuyvers en
penningen naar advenant

Ontfang
Eerst van het slot der voorgaande rekening
Wort voor ontfang gebracht het slot der laast voorgaande rekening, waar bij is ontfangen als
/149/ uitgegeven, een somma van 40:14:2
/136/
Ten tweede wegens de collecten
Den rendant heeft tijde dezes met het kerke zakje gecollecteert een somma van 127:17:0

Ten derden wegens de kerke regten, het openen der graven en gebruyk der doodkleden
Ontfangen wegens de kerke regten van het openen der graven en gebruyk der doodkleeden
van den 1e January 1801tot den laasten December1801, een somma van 120:6:0

Ten vierden wegens de tienden de kerk competerende
Ontvangen van alle de tienden kerk competerende op den 8e Augustus 1801 verpagt, met
het blokgeld, een somma van 75:18:0
/150/
Ten vijfden wegens de zitplaatsen in de kerk
Ontvangen van 160 vrouwe stoelen in de kerk geplaats voor een jaar staangeld, verschenen
den 25e July 1801, tot dertig stuyvers ieder stoel 240:0:0

Nog van 61 zitplaatsen in de respective banken, zoo tegen den toorn als zuyder en noorder
muur, tot 30 stuyvers verschenen als voore 91:0:0

Ten sesden wegens intressen van aangekogte capitalen
Ontfangen van een losrente briev ten lasten van Holland en West Vriesland, ten comptoire
in Dordrecht, in capitaal ƒ 1000 verschenen 16 Juny 1801 25:0:0
/151/
Een jaar intrest van een obligatie, groot ƒ 500 gulden, tot lasten en comptoire als voore,
aangekogt voor het legaat groot ƒ 500 gulden door de heer Willem ‘t Hoen aan de kerk
gelegateert, verschenen den 5e January 1801 12:10:0

Nog een jaar intrest van een obligatie groot ƒ 600:0:0  verschenen 13 January 1801
15:0:0

Nog ontfangen een jaar intrest van een losrente briev groot ƒ 750 gulden ten comptoire in
Gouda No. 3086 door de heer Cornelis Pijl aan de kerk gelegateert, verschenen 30
Augustus 1801 18:15:0

Ontfangen wegens staangeld van de kraamen in 1801 4:8:0
/152/ 
Somma totalis van den ontfang dezer rekening bedraagt zeven hondert agt en seventig
guldens, vier stuyvers en twee penningen
Zegge 778:4:2
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/153/ Uytgeeff jegens den vorenstaande ontfang
Wort eerstelijk voor uytgeeff gebragt voor den Wel Eerwaarden Heere Anthonius Breur,
predicant alhier, voor een jaar vrijwillige gifte, zijn Wel Eerwaarde toegelegt bij resolutie van
den 9e Augustus 1793 een somma van tagtig guldens, dus hier dezelve 80:0:0

Nog aan denselven voor het waarnemen van de winter avond beurten in de gepasseerde
vier winter maanden, volgens conventie met den kerkenraad deswegens gemaakt den 5e

April 1685, bij quitantie 50:0:0

Betaalt aan de predicanten visitatores in desen jaare 3:0:0
/154/
Betaalt aan Cornelis van ‘t Verlaat, koster en schoolmeester alhier, voor een jaar
waarnemen van den kerkedienst 20:0:0 
Nog voor den avond dienst 10:0:0 

30:0:0

Voor een jaar ontfangen van de kerke regten 6:0:0

Voor een jaar schoon en aan den gang houden van het uurwerk op den toorn, het vullen der
graven in de kerk en regt leggen der vloer 10:10:0

Voor een jaar digt houden van den heyning om des predicants tuin en het kerkhoff 10:10:0

Voor het stellen en weder weder afhalen van de lantaarns bij het /142/ kerkhoff in de winter
avond predicatie 4:0:0
voor het ruymen van de kerke graven 4:0:0
/155/
Den gadermeester van Alblasserdam, d’ordinaire verponding 1800 van de tienden

13:4:0
100e penning 1801 15:3:10
200e penning 1801 7:11:13

35:10:13

Jan van der Hoogt voor leverantie van brood tot  het nagtmaal 6:9:8

Betaalt aan Hendrik Bos voor verdiensten van timmerwerk en leverantie, bij rekening en
quitantie 100:15:0

Den timmerman Claas Verloop voor verdiensten, bij als vooren 2:2:8

De weduwe Westerhout voor /156/ verdiensten en leverantie van ijser, bij als vore 2:14:0

Den verwer en glazenmaker M. Zonmanslaan voor leverantie en verdiensten, bij als vore
44:1:0

Den metzelaar Pieter van Schagen voor verdiensten en leverantie, bij als vore 11:7:4

Den smit Cornelis Bos voor en bij als vore 1:10:0

Jacob Bonke voor leverantie van laken tot het bekleeden van den predikstoel, bij als voore
16:8:0

Den lootgieter J. van der Heyden voor verdiensten en leverantie, bij als vore 10:0:0
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Maarten Heykoop voor /157/ het halen van zand 3:12:0

Aan Claas Verkerk voor een luyreep 0:12:0

Betaalt voor impost van de wijn tot het nagtmaal 1:17:4

Betaalt aan Cornelis Vermey voor leverantie van turff aan den schoolmeester, bij quitant ie
18:0:0

Aan Ary van den Hoek voor leverantie van spijkertjes aan den predikstoel 1:0:0

Claas Mostert voor het uythalen van de sloot 0:6:0

Betaalt aan Anthonius Breur een jaar intrest van ƒ 500 gulden aan de kerk geleent,
verschenen 1 Maart 1801 a ƒ 4:10:0 percent 22:10:0
/158/
Betaalt aan Jan Mak een jaar intrest van een capitaal van ƒ 400 gulden door denzelve aan
de kerk geleent, verschenen 8 February 1801 a ƒ 4:0:0 percent 16:0:0

Betaald aan de onkosten gevallen wegens de kerkelijke commissie 5:5:0

Betaald aan de schoonmakers van de kerk welke de kerk hebben schoongemaakt in 1801
25:0:0

Betaalt aan Teunis Janse voor eenige verdiensten, bij quitantie 1:15:0

Nog aan den koster en voorzanger Cornelis van ‘t Verlaat een halff jaar tractement van de
hier voren verschuldigde en gespecificeerde /159/ tractementen en verdiensten tot den 4e

January 1802, bij quitantie 32:10:0

Cornelis Vermey voor geleverde turf, bij quitantie 18:0:0

Ary van den Hoek voor vragt, bij als vore 1:0:0

Betaalt aan Klaas Verkerk voor een reep 0:12:0

Klaas Mostert voor ‘t opmaken van de sloot 0:6:0

Somma totalis van den uytgeeff dezer rekening bedraagt vijff hondert zeven en vijftig
guldens dertien stuyvers en vier penningen
Zegge 557:13;4

Vereffent den uytgeeff  jegens den vorenstaande ontfang, zoo /160/ blijkt dat meerder is
ontfangen als uytgegeven een somma van twee hondert twintig guldens, tien stuyvers en
veertien penningen
Zegge 220:10:14

Aldus gedaan, gehoort, gelooft, opgenomen en gesloten bij schout en schepenen van
Alblasserdam, den 18e Augustus 1802
wg: Cornelis Alidanus Pijl
Johannes Vogelesang
Jan van der Hoogt
Jacob van der Leer

Dirk de Jong
Klaas Verloop
R. Schmidt
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1802/1803
/161/ Rekening, bewijs en reliqua, die bij dezen
doende is Hendrik van der Leer in qualiteyt als
kerkmeester van Alblasserdam, en met en
benevens Adriaan Thoen, gehad hebbenden de
administratie  der kerke goederen en dat van
zodanige ontfang en uytgeeff als denselven heeft
gehad en gedaan, zedert de tijd in de rekening
gesloten 18 Augustus 1802, gesteld in guldens van
XX stuyvers en penningen naar advenant

Ontfang
Eerst van het slot der voorgaande rekening
Wort voor ontfang gebracht het slot der laast voorgaande rekening, waar bij is ontfangen als
/149/ uitgegeven, een somma van 220:10:14
/162/
Ten tweede wegens de collecten
Den rendant heeft tijde dezes met het kerke zakje gecollecteert een somma van 71:16:0

Ten derden wegens de kerke regten, het openen der graven en gebruyk der doodkleden
Ontfangen wegens de kerke regten van het openen der graven en gebruyk der doodkleeden
van den 1e January 1802 tot den laasten December1802 141:16:0

Ten vierden wegens de tienden de kerk competerende
Ontvangen van alle de tienden kerk competerende op den 7e Augustus 1802 verpagt, met
het blokgeld, een somma van 38:12:0

Ten vijfden wegens de zitplaatsen in de kerk
/163/ Ontvangen van 158 vrouwe stoelen in de kerk geplaats voor een jaar staangeld, tot
dertig stuyvers ieder stoel verschenen den 25e July 1802, 237:0:0

Nog van 58 zitplaatsen in de respective banken, zoo tegen den toorn als zuyder en noorder
muur, tot 30 stuyvers verschenen als voore 85:0:0

Ten sesden wegens intressen van aangekogte capitalen
Ontfangen van een losrente briev ten lasten van Holland en West Vriesland, ten comptoire
in Dordrecht, in capitaal ƒ 1000 verschenen 16 Juny 1802 25:0:0
/151/
Een jaar intrest van een obligatie, groot ƒ 500 gulden, /164/ tot lasten en comptoire als
voore, aangekogt voor het legaat groot ƒ 500 gulden door de heer Willem ‘t Hoen aan de
kerk gelegateert, verschenen den 5e January 1802 12:10:0

Nog een jaar intrest van een obligatie groot ƒ 600:0:0  verschenen 13 January 1802
15:0:0

Nog ontfangen een jaar intrest van een losrente briev groot ƒ 750 gulden ten comptoire in
Gouda No. 3086 door de heer Cornelis Pijl aan de kerk gelegateert, verschenen 30
Augustus 1802 18:15:0

Ontfangen wegens staangeld van de kraamen in 1802 4:8:0

Somma totalis van /165/ den ontfang dezer rekening bedraagt agt hondert seventig guldens,
zeven stuyvers en veertien penningen
Zegge 870:7:14
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/166/ Uytgeeff jegens den vorenstaande ontfang
Wort eerstelijk voor uytgeeff gebragt de betaling gedaan aan de Wel Eerwaarden Heer
Anthonius Breur of des zelfs erven een jaar vrijwillige gifte, zijn Wel Eerwaarde toegelegt
volgens resolutie van den 9e Augustus 1793 een somma van tagtig guldens, dus hier
dezelve 80:0:0

Nog aan denselven voor het waarnemen van de winter avond beurten in de gepasseerde
vier winter maanden, volgens conventie met den kerkenraad deswegens gemaakt den 5e

April 1685, bij quitantie 50:0:0

Betaalt aan de predikanten visitatores in desen jaare 3:0:0
/167/
Betaalt aan Cornelis van ‘t Verlaat, koster en schoolmeester alhier, voor een jaar
waarnemen van den kerkedienst 20:0:0 
Nog voor den avond dienst 10:0:0 

30:0:0

Voor een jaar ontfangen van de kerke regten 6:0:0

Voor een jaar schoon en aan den gang houden van het uurwerk op den toorn, het vullen der
graven in de kerk en regt leggen der vloer 10:10:0

Voor een jaar digt houden van den heyning om des predicants tuyn en het kerkhoff 10:10:0

Voor het stellen en weder weder afhalen van de lantaarns /168/ bij het  kerkhoff in de winter
avond predicatie 4:0:0
voor het ruymen van de kerke graven 4:0:0

Den gadermeester van Alblasserdam, d’ordinaire verponding 1801 van de tienden
15:3:10

100e penning 1802 7:14:8
200e penning 1802 3:17:4

26:15:6

Betaald aan Jan Mak voor een jaar intrest van vier hondert guldens capitaal, verschenen 8
February 1802 16:0:0

Aan de erven Anthonius Breur voor een jaar intrest van ƒ 500 gulden aan de kerk geleent,
verschenen 1 Maart 1802, a ƒ 4:10:0 percent 22:10:0
/169/
Betaald aan de schoonmakers van de kerk voor het schoonmaken van den zelve 25:0:0

Betaald aan den timmerman Claas Verloop voor verdiensten en leverantie, bij rekening en
quitantie 38:0:12

Aan den metzelaar Cornelis van Schagen voor verdiensten en leverantie, bij als voren
23:13:0

Aan den verwer en glazenmaker Jan Cleton voor verdiensten en leverantie van verw en
glzaen, bij rekening en quitantie 19:11:12

Aan den leyendekker Arie Breyer voor verdiensten en eenige leverantie, bij als voren
21:10:0
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Betaald aan Teunis Janse voor leverantie van laken tot een dootkleet en verdienste, bij als
voren 31:6:0
/170/
Gerrit Hollerhuys voor leverantie van laken ten voorsz. zaken 22:10:0

De weduwe Willem Westerhout voor leverantie van ijserwerk en verdiensten, bij als voren
3:16:0

Betaald aan Hendrik Bos voor timmerwerk en eenige leverantie, bij als voren 4:18:0

Aan Pieter Swank voor reparatie van de brand emmers, bij als voren 1:10:0

Betaald aan Jan van der Hoogt voor leverantie van brood tot het nagtmaal 6:7:0

Betaald aan Jacobus van der Heyden voor reparatie van de looden goten, bij als voren
12:5:8

Betaald aan Cornelis Vermey /171/ voor leverantie van turff, bij als voren 18:0:0

Betaald aan de weduwe G. ‘t Hooft en zoon voor gelevert touwwerk, bij als voren 3:8:12

Betaald aan Maarten Heykoop voor ‘t halen van drie schuyten zand 3:12:0

Aan impost van de wijn 1:17:4

Somma totalis van de vorenstaande uytgeeff bedraagt vijff hondert eene gulden, vijfftien
stuyvers en tien penningen
Zegge 501:5:10

Vereffent den uytgeeff  tegens den vorenstaande ontfang, zoo blijkt dat meerder is
ontfangen als uytgegeven een somma van drie hondert negen en sestig guldens, twee
stuyvers en veertien penningen
Zegge 369:2:14
/172/
Aldus gedaan, gehoort, gelooft, omgeslagen en gesloten bij schout en schepenen van
Alblasserdam den 23e November 1803
wg: Cornelis Alidanus Pijl
Johannes Vogelezang
Jan van der Hoogt
Klaas Verloop
Dirk de Jong
Jacob van der Leer
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1803/1804
/173/ Rekening, bewijs en reliqua, die bij dezen
doende is Adriaan Thoen in qualiteyt als
kerkmeester van Alblasserdam, en met en
benevens Pieter van der Hoogt, gehad hebbenden
de administratie  der kerke goederen en dat van
zodanige ontfang en uytgeeff als denselven heeft
gehad en gedaan, zedert de tijd in de rekening
gesloten 23 November 1803, gesteld in guldens
van XX stuyvers en penningen naar advenant

Ontfang
Eerst van het slot der voorgaande rekening
Wort voor ontfang gebracht het slot der laast voorgaande rekening, waar bij is ontfangen als 
uitgegeven, een somma van 369:2:14
/174/
Ten tweede wegens de collecten
Den rendant heeft tijde dezes met het kerke zakje gecollecteert een somma van 118:10:12

Ten derden wegens de kerke regten, het openen der graven en gebruyk der doodkleden
Ontfangen wegens de kerke regten van het openen der graven en gebruyk der doodkleeden
van den 1e January 1803 tot den laasten December1803 108:18:0

Ten vierden wegens de tienden de kerk competerende
Ontfangen van alle de tienden kerk competerende op den ...  Augustus 1803 verpagt, met
het blokgeld, een somma van 50:0:0

Ten vijfden wegens de zitplaatsen in de kerk
Ontfangen van 160 vrouwe stoelen in de kerk geplaats voor een jaar staangeld, tot dertig
stuyvers ieder stoel verschenen den 25e July 1803, 240:0:0
/175/ 
Nog van 68 zitplaatsen in de respective banken, zoo tegen den toorn als zuyder en noorder
muur, tot 30 stuyvers verschenen als vore 102:0:0

Ten zesden wegens intressen van aangekogte capitalen
Ontfangen van een losrente briev ten lasten van Holland en West Vriesland, ten comptoire
in Dordrecht, in capitaal ƒ 1000 verschenen 16 Juny 1803 25:0:0
/151/
Een jaar intrest van een obligatie, groot ƒ 500 gulden, /164/ tot lasten en comptoire als
voore, aangekogt voor het legaat groot ƒ 500 gulden door de heer Willem ‘t Hoen aan de
kerk gelegateert, verschenen den 5e January 1803 12:10:0

Nog een jaar intrest van een obligatie groot ƒ 600:0:0  verschenen 13 January 1803
15:0:0

Nog ontfangen een jaar intrest /176/ van een losrente briev groot ƒ 750 gulden ten
comptoire in Gouda No. 3086 door de heer Cornelis Pijl aan de kerk gelegateert,
verschenen 30 Augustus 1803 18:15:0

Ontfangen wegens staangeld van de kramen in 1803 6:0:0

/177/ 
Zegge 870:7:14
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/177/ Uytgeeff jegens den vorenstaande ontfang
Wegens de vacature de orinaire toelagen of don gratuit nog het tractement voor den
avonddienst niet betaalt zijnde, dient dit hier voor memorie

Betaalt aan de predikanten visitatores in desen jaare 3:0:0

Betaalt aan Cornelis van ‘t Verlaat, koster en schoolmeester alhier, voor een jaar
waarnemen van den kerkedienst 20:0:0 
Nog voor den avond dienst 10:0:0 

30:0:0

Voor een jaar ontfangen van de kerke regten 6:0:0

Voor een jaar schoon en aan den gang houden van het uurwerk op den toorn, het vullen der
graven in de kerk en regt leggen der vloer 10:10:0
/178/
Voor het digt houden van des predicants tuyn en het kerkhoff 10:10:0

Voor het stellen en weder weder afhalen van de lantaarns van het  kerkhof in de winter
avond predicatie 4:0:0
voor het ruymen van de kerke graven 4:0:0

Den gadermeester van Alblasserdam, d’ordinaire verponding 1803 van de tienden
7:14:8

100e penning 1803 10:0:0
200e penning 1803 5:0:0

22:14:8

Betaald aan Jan Mak voor een jaar intrest van vier hondert guldens capitaal verschenen 8
February 1803 16:0:0

De erve Anthonie Breur /179/ voor een jaar intrest van 500 gulden aan de kerk geleend,
verschenen den 1e Maart 1803 a 4:10:0 percent 22:10:0

Betaalt voor het schoonmaken van de kerk in den jare 1803 25:0:0

Betaalt aan Cornelis Vermey voor leverantie van turff als ordinair, bui quitantie 17:5:0

Betaalt aan Leendert Pijl en Barent Ketting voor verdiensten van timmerwerk en leverantie
van hout, bij rekening en quitantie 138:10:10

Den smit Cornelis Bos voor verdiensten, bij als voren 17:12:0

Den verwer en glazemaker Cornelis Maat voor verdienste en levernatie 17:9:0
/180/ 
Den metzelaar Cornelis van Schagen, komt bij rekening en quitantie 45:7:2

Ary Pijl komt voor de reparatie van de tuyn van de pastorie en andere verdiensten, bij als
voren 34:18:0

Cornelis van Schagen komt voor leverantie van eenige nootwendighedens, bij als voren4:5:8

Maarten Heykoop voor leverantie van zant 6:0:0
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Jan van der Hoogt voor leverantie van brood bij ‘t nagtmaal, bij quitantie 5:14:0

Gose van Gelderen voor het schoonmaken van het uurwerk, bij als vore 12:0:0
/181/
Teunis van der Hoogt voor eenige nootwendighedens, bij quitantie 1:13;12

Betaald aan Adrianus van Rosbergen voor leverantie van ypen bomen, bij quitantie 7:10:0

Betaalt aan M. van Meteren en zoon voor leverantie van een halff anker Spaanse wijn voor ‘t
nagtmaal, bij quitantie 25:0:0

Betaalt aan C. Plukhoorn voor reparatie van de loode goten en leverantie van soldeer, bij als
voore 18:1:0

Aan Aryaantje van Schagen voor verdiensten 1:3:0

Aan Abraham Nugteren voor leverantie, bij als vore 0:6:0

Aan Jan Cleton voor reparatie /182/ van glazen 0:12:0

Aan Gerrit de Koning voor eenige leverantie 0:6:8

Aan Dirk Tuytel voor leverantie van mest, bij quitantie 6:0:0

Aan Pieter Zwanke voor verdiensten:5:0

Aan Ary de Keyser voor eenige verdiensten 0:10:0

Betaalt voor den impost van de wijn 2:0:0

Betaalt voor een touw aan de trap van de pastorie 0:12:0

Aan Willem Kamphuys voor snoeyen van bomen in 1802, bij quitantie 2:5:0

Gerestitueert aan Hendrik van der Leer ‘t gene /183/ denzelve had in ontfang gebragt
wegens stoelengeld en niet heeft kunnen bekomen 1:13:0

Nog betaalt aan M. van Meteren een halff anker wijn, in 1803 gelevert 25:0:0

Betaalt of voor het dorp verschenen aan den kerkenraad van Alblasserdam aan de onkosten
van de beroeping van den predicant Cornelis van Diest, t’ gene bij de collecte te kort is
geschoten, bij twee quitantien 325:0:0

Somma totalis van den vorenstaande uytgeeff bedraagt agt hondert een en seventig
guldens, twee stuyvers en agt penningen
Zegge 871:2:8
/184/
Vereffent den uytgeeff tegens den vorenstaande ontfang, zoo blijkt dat meerder os
intfangen als uytgegeven een somma van een hondert vier en seventig guldens, negen
stuyvers, twee penningen
Zegge 174:9:2
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Aldus gedaan, gehoort, gelooft, opgenomen en gelsoten bij schout en ‘t gemeente bestuur
van Alblasserdam den 28e November 1804
wg: Cornelis Alidanus Pijl
Johannes Vogelezang
Jan van der Hoogt
Dirk de Jong
Klaas Verloop
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1804/1805
/185/ Rekening, bewijs en reliqua, die bij dezen
doende is Pieter van der Hoogt in qualiteyt als
kerkmeester van Alblasserdam, en met en
benevens Joost Boers, gehad hebbenden de
administratie  der kerke goederen en dat van
zodanige ontfang en uytgeeff als denselven in die
qualiteyt heeft gehad en gedaan, zedert de laaste 
rekening gesloten 28 November 1804, gesteld in
guldens van XX stuyvers en penningen naar
advenant

Ontfang
Eerst van het slot der voorgaande rekening
Wort voor ontfang gebracht het slot der laast voorgaande rekening, waar /186/ bij blijkt dat
meerder is ontfangen als  uitgegeven, een somma van 174:9:2

Ten tweede wegens de collecten
Den rendant heeft tijde dezes met het kerke zakje gecollecteert een somma van 154:6:0

Ten derden wegens de kerke regten, het openen der graven en gebruyk der dootkleden
Ontfangen wegens de kerke regten van het openen der graven en gebruyk der dootkleeden
van den 1e January 1804 tot den 1e January 1805 tot 112:18:0

Ten vierden wegens de tienden de kerk competerende
Ontfangen van alle de tienden /187/ de kerk competerende op den ...  1804 verpagt tot 

50:12:0

Ten vijfden wegens de zitplaatsen in de kerk
Ontfangen van 160 vrouwe stoelen in de kerk geplaats voor een jaar staangeld, tot dertig
stuyvers ieder stoel verschenen den 25e July 1804, 240:0:0

Nog van 76 zitplaatsen in de respective banken, zoo tegen den toorn als zuyder en noorder
muur, verschenen als vore 114:10:0

Ten zesden wegens intressen van aangekogte capitalen
Ontfangen van een losrente /188/ briev ten lasten van Holland en West Vriesland, ten
comptoire in Dordrecht, in capitaal ƒ 1000 verschenen 16 Juny 1804 25:0:0

Een jaar intrest van een obligatie, groot ƒ 500 gulden, tot lasten en comptoire als voore,
aangekogt voor het legaat groot ƒ 500 gulden door de heer Willem ‘t Hoen aan de kerk
gelegateert, verschenen den 5e January 1804 12:10:0

Nog den intrest van een obligatie groot ƒ 600:0:0  verschenen 13 January 1804 15:0:0

Een jaar intrest van een losrente briev groot ƒ 750 gulden ten comptoire in Gouda No. 3086
door de heer Cornelis Pijl aan de kerk gelegateert, verschenen 30 Augustus 1804 18:15:0
/189/
Ontfangen voor een oude schoorsteenmantel en een oude kast uyt de pastorie 14:1:0

Nog ontfangen voor eenige oude steenen en plavuisen 7:7:8

Voor staangeld van de kramen op de kermis, na aftrek der collecte 5:0:0
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Somma totalis van den ontfang dezer rekening bedraagt negen hondert agt en vijftig guldens
en tien penningen
Zegge 958:0:10

/190/ Uytgeeff jegens den vorenstaande ontfang
Wort eerstelijk voor uytgeeff gebragt de betaling gedaan aan de Wel Eerwaarden Heer
Cornelis van Diest een jaar don gratuit, zijn Wel Eerwaarde toegelegt, verschenen volgens
resolutie van ‘t gemeente bestuur, dus alhier dezelve 110:0:0

Nog aan denselven voor het waarnemen van de winter avond beurten in de gepasseerde vier
winter maanden, volgens conventie met den kerkenraad deswegens gemaakt den 5e April
1685, bij quitantie 50:0:0

Betaalt aan de predikanten visitatores in den jare 1804 3:0:0
/191/
Betaalt aan Cornelis van ‘t Verlaat, koster en schoolmeester alhier, voor een jaar waarnemen
van den kerkedienst 20:0:0 
Nog voor den avond dienst 10:0:0 

30:0:0

Voor een jaar ontfangen der kerke regten 6:0:0

Voor een jaar schoon en aan den gang houden van het uurwerk op den toorn, het vullen der
graven in de kerk en regt leggen der vloer 10:10:0
/178/
Voor het digt houden van des predicants tuin en het kerkhoff 10:10:0

Voor het stellen en weder weder afnemen van de lantaarns van het  kerkhof bij de winter
avond predicaties

4:0:0
Voor het ruymen van de kerke graven 4:0:0
/192/
Den gadermeester van Alblasserdam komt voor de ordinaire verponding 1803 van de tienden

12:14:10
100e penning 1804 10:2:8
en den 200e penning 1804 5:1:4
en nog den 100e en 2003 penning 1803 van het gene voorleden 
jaar abusief was gerekent tot 4:1:10

31:14:0

Betaald aan Jan Mak voor een jaar intrest van vier hondert guldens capitaal verschenen 8
February 1804 16:0:0

Aan de erven Anthony Breur voor een jaar intrest van ƒ 500 gulden capitaal, verschenen den
1e Maart 1804 22:10:0

Betaald voor het schoonmaken /193/ van de kerk in den jare 1804 28:0:0

Betaald aan Cornelis Vermey voor leverantie van turff als ordinair bij quitantie 18:0:0

Aan Jan van der Hoogt voor leverantie van brood tot het nagtmaal, bij quitantie 4:10:0
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Betaald aan Claas Verloop, timmerman, voor reparatie en leverantie van hout, spijkers als
anders, aan ‘t school en pastorie huis, en kerk, bij rekening en quitantie 213:8:0

Nog van denzelven wegens het maken van een nieuwe houte vloer in de kamer, bij denzelve
aangenomen, ter somma van 165:18:0

Betaald aan de weduwe Johannis Vos voor geleverde verwaren en verdiensten, bij rekening
en quitantie 81:19:0
/194/
Cornelis Bos, smit, voor leverantie en verdiensten, bij als voren 12:12:8

Nog betaald aan Johannis de Vos voor aangenomen werk aan de pastorie 27:0:0

Betaald aan Pieter van Schagen, metzelaar, voor verdiensten en leverantie, bij als voren
40:15:8

Betaald aan Jacobus van der Heyden, voor reparatie van de goten, bij als voren 3:16:0

Aan Adriaan ‘t Hoen voor eenig aardewerk, als vore 1:16:0

Aan Hubertes d’Esprong voor verdiensten bij als vore 4:8:0

Betaald aan M. van Meteren voor leverantie van wijn tot het nagtmaal 25:0:0
/195/
Betaald aan Kooymans voor leverantie van loot, bij quitantie 1:11:0

Betaald voor inktkokers in ‘t school 3:4:0

Voor twee schuyten zand betaald 2:0:0

Voor 35 wagens schuim van zout voor de pastorie 4:7:8

Betaald aan den impost van de wijn 2:0:0

Betaald voor twee spaden voor de dootgraver 2:0:0

Betaald aan terpentijn was als anders 0:11:0

Somma totalis van den uytgeeff dezer rekening bedraagt negen hondert drie en veertig
guldens dertien stuyvers en agt penningen
/196/
Vereffent denzelven uytgeeff jegens den vore staande ontfang, zoo blijkt dat meerder is
ontfangen als uytgegeven een somma van veertien guldens zeven stuyvers en twee
penningen
Zegge 14:7:2

Aldus gedaan; gehoort, gelooft en gesloten den 7e November 1805
wg: Cornelis Alidanus Pijl
J. Vogelesang
T. van der Leer
Jan van der Hoogt
Dirk de Jong
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1805/1807
/197/ Rekening, bewijs en reliqua die bij dezen
doende is Joost Boers in qualteyt als kerkmeesters
van Alblasserdam en met ende benevens Aalbert
Bos, gehad hebbende administratie van de
kerkgoederen en inkomen en dat van zodanige
ontfang en uytgeeff als denselven in die qualiteyt
heeft gehad en gedaan zedert de laaste rekening,
gesloten den zevenden November 1805, tot dato in
deze gemeld, alles gesteld in guldens van XX
stuyvers en penningen naar advenant.

Ontfang
Wort eerst voor ontfang gebragt het slot der laast voorgaande rekening, waar bij blijkt /198/
dat meerder is ontfangen als uytgegeven een somma van 14:7:2

Twede ontfang wegens de collecten
Den rendant heeft tijde deses met het kerke zakje gecollecteert een somma van 169:1:0

Ten derde wegens den ontfang van de kerkeregten, het openen der graven en het gebruykt
der dootkleeden
Ontfangen wegens het openen der graven en gebruykt der dootkleeden van den eersten
January 1805 tot den laaste December deselve jaars 72:0;0

Ten vierden wegens de tienden de kerk competerende
Ontfangen van de tiendens /199/ de kerk competerende op den 3 Augustus 1805 verpagt
met het blokgeld 72:10:0

Ten vijffden wegens de zitplaatsen in de kerk
Ontfangen van 160 stoelen in de kerk geplaats voor een jaar staangeld tot 30 st. het stuk,
verschenen den 25 July 1805 240:0:0

Nog van 68 zitplaatsen in de respective banken zoo tegen den toorn als zuyder en noorder
muur, verschenen als voren 103:0:0

Ten sesde wegens aangekogte capitalen
Ontfangen van een losrente briev ten lasten van Hollandt /200/ ten comptoire in Dordrecht,
groot ƒ 1000 en verschenen 26 Juny 1805 25:0:0

Een jaar intrest van een obligatie groot ƒ 500 guldens ten lasten en comptoire als voren,
aangekogt voor het legaat van den Heer Willem Thoen, aan de kerk gelegateert, verschenen
5 January 1805 12:10:0

Nog den intrest van een obligatie groot ƒ 600, verschenen den 13 january 1805 15:0:0

Een jaar intrest van een losrente briev groot ƒ 750 gulden in comptoire Gouda No. 3086 door
de heer Cornelis Pijl aan de kerk gelegateert, verschenen 30 Augustus 1805 18:15:0
/201/
Ontfangen voor staangeld van de kramen 3:16:0

Somma totalis van den ontfang dezer rekening bedraagt zeven hondert vijff en veeertig
guldens negentien stuivers en twee penningen
Zegge 745:19:2
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Uytgeeff tegens den vorenstaande ontfang
Wort eerstelijk voor uytgeeff gebragt de betaling gedaan aan den wel Eerwaarde Heer
Cornelis van Diest, een jaar don gratuit, zijn wel eerwaarde toegelyt, verschenen volgens
resolutie van ‘t gemeente bestuur den ..., dus alhier dezelve 110:0:0

Nog aan denzelven voor het waarnemen van de winter avond beurten in de gepasseerde vier
wintermaanden volgens conventie met den kerkenraad deswegens gemaakt den 5 April
1685, bij quitantie 50:0:0

Betaald aan de predicanten visitatores in den jare .... 3:0:0
/203/
Betaald aan Cornelis van ‘t Verlaat, koster en schoolmeester alhier, voor een jaar
waarnemen van de kerke dienst 20:0:0
Nog voor avond dienst 10:0:0

30:0:0
Voor een jaar ontfangen der kerke regten 6:0:0
Voor een jaar schoon en aan de gang houden van het uurwerk op den toren, het vullen der
graven en regtleggen van de vloer 10:10:0
Voor het digthouden van des predikants tuin en het kerkhof 10:10:0
Voor het stellen en weder afnemen van de lantaarn bij het kerkhof bij de winter avond
predicatien 4:0:0
Voor het ruimen van de kerk graven 4:0:0
/204/
Den gadermeester van Alblasserdam komt over de ordinaire verponding 1804 van de tienden

10:2:8
Den 100e penning 1805 tegens den 5e penning 14:4:0
en den 200e penning als vore 7:2:0

31:8:8

Betaald aan Jan Mak voor een jaar intrest van vier hondert guldens verschenen 8 February
1805 16:0:0

Aan de erven Anthony Breur een jaar intrest van 500 guldens capitaal verschenen 1e Maart
1805 22:10:0

Betaald voor het schoonmaken van de kerk in den jare 1805 28:0:0

Aan Cornelis Vermey voor leverantie van turff 18:0:0

Aan Jan van der Hoogt voor leverantie van brood tot het nagtmaal 7:14:0
/205/
Betald aan den timmerman Leendert Pijl voor verdiensten en arbeidsloon bij rekening en
quitantie 86:13:0

Aan den loodgieter Pieter Kooijmans voor verdiensten en leverantie van lood bij als voren
83:18:12

Betaald aan den metselaar Cornelis van Schagen voor en bij als voren 26:6:0

Aan den verwer Jan Cleton voor verdiensten en leverantie bij als voren 35:15:8

Aan den smit Wouter Swart voor leverantie van ijserwerk en verdiensten bij als voren 27:8:0
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Aan Cornelis Bos betaald voor ... 9:0:0

Betaald aan Pieter Swank voor verdiensten int repareren van brand emmers bij als voren
1:15:0

/206/
Betaald aan de Heer H. Vinju voor leverantie van wijn tot het nagtmaal bij quitantie 21:14:0

Aan impost betaald 2:0:12

Aan den impost van loot 0:8:14

Betaalt voor een hengst zant 2:0:0

Betaald voor het baggeren van de sloot 0:15:0

Aan de reep van de klok betaald 0:6:0

Somma totalis van den uytgeeff dezer rekening bedraagt ses hondert een een veertig
guldens dertien stuivers en ses penningen
Zegge 641:13:6
/207/
Vereffent den vorenstaande uytgeeff tegens den ontfang zoo blijkt dat meerder is ontfangen
als uytgegeven een somma van een hondert vier guldens vijff stuivers en twaalff penningen
Zegge 104:5:12

Aldus gedaan, gehoort, gelooft en gelsoten als mede het slot door den rendant aan zijn
opvolger voldaan den 11e  January 1807
wg: Cornelis Alidanus Pijl
J. Vogelesang
Jan van der Hoogt
Klaas Verloop
J. van der Leer
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1807
/208/ Rekening, bewijs en reliqua die bij dezen
doende is Aalbert Bos in qualteyt als kerkmeesters
van Alblasserdam en met ende benevens Jan
Leendertsz Thoen, gehad hebbende administratie
van de kerkgoederen en inkomen en dat van
zodanige ontfang en uytgeeff als denselven in die
qualiteyt heeft gehad en gedaan zedert de laaste
rekening, gesloten den 11e January 1807, tot dato
in deze gemeld, alles gesteld in guldens van XX
stuyvers en penningen naar advenant.

Ontfang
Wort eerst voor ontfang gebragt het slot der laast voorgaande rekening, waar bij blijkt dat
meerder is ontfangen als uytgegeven een somma van 104:5:12
/209/
Tweede ontfang wegens de collecten
Den rendant heeft tijde deses met het kerke zakje gecollecteert een somma van 163:4:0

Ten derde wegens den ontfang van de kerkeregten, het openen der graven en het gebruykt
der dootkleeden
Ontfangen wegens het openen der graven en gebruykt der dootkleeden van den eersten
January tot den laaste December deselve jaars 105:6:0

Ten vierden wegens de tienden de kerk competerende
Ontfangen van de tiendens de kerk competerende op den ... Augustus 1806 verpagt 

72:10:0

Ten vijffden wegens de zitplaatsen in de kerk
Ontfangen van 160 stoelen in de kerk geplaats voor een jaar /210/ staangeld tot 30 st. het
stuk, verschenen den 26 July 1806 240:0:0

Nog van zitplaatsen in de respective banken zoo tegen den toorn als zuyder en noorder
muur, verschenen als voren 110:0:0

Ten sesde wegens aangekogte capitalen
Ontfangen van een losrente briev ten lasten van Hollandt /200/ ten comptoire in Dordrecht,
groot ƒ 1000 en verschenen Juny 1806 25:0:0

Een jaar intrest van een obligatie groot ƒ 500 guldens ten lasten en comptoire als voren,
aangekogt voor het legaat van den Heer Willem Thoen, aan de kerk gelegateert, verschenen
5 January 1806 12:10:0

Nog den intrest van een obligatie groot ƒ 600, verschenen den 13 january 1805 15:0:0

Een jaar intrest van een losse rente briev groot ƒ 750 gulden in comptoire Gouda No. 3086
door de heer Cornelis Pijl aan de kerk gelegateert, verschenen 3e Augustus 1806 18:15:0
/211/
Nog ontfangen de intrest van een obligatie groot ƒ 600 guldens verschenen January 1806

15:0:0

Ontfangen voor staangeld van de kramen na aftrek van ‘t collecteloon 3:10:0
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Somma totalis van den ontfang dezer rekening bedraagt agt hondert twee en tagtig guldens
tien stuivers en twaalff penningen
Zegge 882:10:12
/212/
Uitgeef tegens den vorenstaande ontfang
Wort eerstelijk voor uytgeeff gebragt de betaling gedaan aan den wel Eerwaarde Heer
Cornelis van Diest, een jaar don gratuit, zijn wel eerwaarde toegelegt, verschenen volgens
resolutie van ‘t gemeente bestuur den ..., dus alhier dezelve 110:0:0

Nog aan denzelven voor het waarnemen van de winter avond beurten in de gepasseerde vier
wintermaanden volgens conventie met den kerkenraad deswegens gemaakt den 5 April
1685, bij quitantie 50:0:0

Betaald aan de predicanten visitatores in dezen jare
[Aantekening in de marge: Deze post niet betaalt, maar onder de kerkmeester gebleven en
aan den opvolger overgegeven, dus tans onder den tegenwoordige kerkmeester Jan Thoen
gebleven, ses gulden] 3:0:0
/203/
Betaald aan Cornelis van ‘t Verlaat, koster en schoolmeester alhier, voor een jaar
waarnemen van de kerke dienst 20:0:0
/213/ Nog voor avond dienst 10:0:0

30:0:0
Voor een jaar ontfangen der kerke regten 6:0:0
Voor een jaar schoon en aan de gang houden van het uurwerk op den toren, het vullen der
graven en regtleggen van de vloer 10:10:0
Voor het digthouden van des predikants tuin en het kerkhof 10:10:0
Voor het stellen en weder afnemen van de lantaarn bij het kerkhof bij de winter avond
predicatien 4:0:0
Voor het ruimen van de kerk graven 4:0:0

Den gadermeester van Alblasserdam komt over de ordinaire verponding 1804 van de tienden
Den 100e penning 1805 tegens den 5e penning
en den 200e penning als vore
/214/
Betaald aan Jan Mak voor een jaar intrest van vier hondert guldens verschenen Feb. 1806

16:0:0
Aan de erven Anthony Breur een jaar intrest van ƒ 500 gld capitaal verschenen Maart 1806

22:10:0

Betaald voor het schoonmaken in de kerk in den jare 28:0:0

Den timmerman Pieter van der Linden bij rekening en quitantie 219:10:0

Den metzelaar Pieter van Schagen bij als voren 62:12:0

Aan den smit Cornelis Bos bij als voren 20:15:0

Aan den verver Cornelis Maat voor verdiensten bij als vore 35:14:0

Betaald aan Johannes Sievers /215/, leidekker, voor verdiensten aan ‘t dak en toren bij
rekening en quitantie 107:1:0
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Jan van der Hoogt voor leverantie van brood bij het nagtmaal bij als voren en vertering van
lootgieter 9:4:0

Betaald aan den hooftgaarder Zwartzel voor ‘t personeel bij als voren 6:9:0

Betaald aan de heer N. van Meteren voor leverantie van wijn tot het nagtmaal bij quitantie
26:0:0

Voor impost 2:4:0

Betaald aan C. Vermey voor leverantie van turff 24:0:0

Betaald aan 200 leyen 8:4:0

Aan Ary Pijl voor het planten van een heg 1:6:0

Voor het repareren van de gordijnen 0:16:8
/216/
Betaald aan Cornelis Kreukniet voor een hengst zand 2:0:0

Aan Jan van Bokkum als vore 1:16:0

Betaald aan den gadermeester van Alblasserdam de ordinaire verponding 1805 van de
tienden 10:11:0
En nog voor de ordinaire verponding 1806 100e 200e penning 1806 bij quitantie 25:17:0

36:8:0

Betaald aan Jan van Nes voor ipen veeren 10:18:0

Aan Jan Thoen rietdekker bij quitantie 2:0:0

Nog betaald aan personeel voor ‘t schoolhuis 3:0:0

Somma totalis van den uitgeeff dezer rekening bedraagt agt hondert vier en seventig guldens
elff stuivers en agt penningen
Zegge 874:11:8
/217/
Vereffent den uitgeeff tegens den vorenstaande ontfang, zoo blijkt dat meerder is ontfangen
als uitgegeven een somma van zeven gulden negentien stuivers en vier penningen
Zegge 7;19:4

Aldus gedaan, gehoort, gelooft, opgenomen en gesloten bij schout en gemeente bestuur van
Alblasserdam, den 30e January 1808

wg: Cornelis Alidanus Pijl
J. Vogelesang
J. van der Leer
Jan van der Hoogt
Dirk de Jong
Klaas Verloop
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1808
/218/ Rekening, bewijs en reliqua die bij dezen
doende is Jan Leendertsz Thoen in qualteyt als
kerkmeesters van Alblasserdam en met ende
benevens Joost Herwig, gehad hebbende
administratie van de kerkgoederen en inkomen en
dat van zodanige ontfang en uytgeeff als denselven
in die qualiteyt heeft gehad en gedaan zedert de
laaste rekening, gesloten den 30e January 1808, tot
dato in deze gemeld, alles gesteld in guldens van
XX stuyvers en penningen naar advenant.

Ontfang
Wort eerst voor ontfang gebragt het slot der laast voorgaande rekening, waar bij blijkt dat
meerder is ontfangen als uytgegeven een somma van 7:19:4
/219/
Tweede ontfang wegens de collecten
Den rendant heeft tijde deses met het kerke zakje gecollecteert een somma van 102:12:0

Ten derde wegens den ontfang van de kerkeregten, het openen der graven en het gebruykt
der dootkleeden
Ontfangen wegens het openen der graven en gebruykt der dootkleeden van den eersten
January tot den laaste December deselve jaars 79:4:0

Ten vierden wegens de tienden de kerk competerende
Ontfangen van de tiendens de kerk competerende op den ... 67:0:0

Ten vijffden wegens de zitplaatsen in de kerk
Ontfangen van 160 stoelen /220/ in de kerk geplaats voor een jaar staangeld tot 30 stuiver
het stuk, verschenen den ... 240:0:0

Nog van zitten in de respective banken zo tegen den toorn als zuiden en noorder muur,
verschenen als voren 93:0:0

Ten sesde wegens aangekogte capitalen
Ontfangen van een losrente tot lasten van Hollandt ten comptoire in Dordrecht, groot ƒ 1000
en verschenen Juny 1807 25:0:0

Een jaar intrest van een obligatie groot ƒ 500 guldens ten lasten en comptoire als voren,
aangekogt voor het legaat van den Heer Willem Thoen, aan de kerk gelegateert, verschenen
5 January 1807 12:10:0

Een jaar intrest van een /221/ los rente briev groot ƒ 750 gulden in comptoire Gouda No.
3086 door de heer Cornelis Pijl aan de kerk gelegateert, verschenen Augustus 1807 18:15:0

Nog den intrest van een obligatie groot ƒ 600, verschenen January 1807 15:0:0

Somma totalis van den ontfang dezer rekening bedraagd zes hondert een en zestig guldens
en vier penningen
Zegge 661:0:4

/222/ Uitgeeff tegens den vorenstaande ontfang
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Wort eerstelijk voor uytgeeff gebragt de betaling gedaan aan den wel Eerwaarde Heer
Cornelis van Diest, een jaar gratuit, zijn wel eerwaarde toegelegt, verschenen volgens
resolutie van ‘t gemeente bestuur den ..., dus alhier dezelve 110:0:0

Nog aan denzelven voor het waarnemen van de winter avond beurten in de gepasseerde vier
wintermaanden volgens conventie met den kerkenraad deswegens gemaakt den 5 April
1685, bij quitantie 50:0:0

Betaald aan de predicanten visitaris in dezen jaren 3:0:0

Betaald aan Cornelis van ‘t Verlaat, koster en schoolmeester alhier, voor een jaar
waarnemen van de kerke dienst 20:0:0
Nog voor avond dienst 10:0:0

30:0:0
/223/ Voor een jaar ontfangen der kerke regten 6:0:0
Voor een jaar schoon en aan de gang houden van het uurwerk op den toren, het vullen der
graven en regtleggen van de vloer 10:10:0
Voor het digthouden van de predikants tuin en het kerkhoff 10:10:0
Voor het stellen en weder afnemen van de lantaarn bij het kerkhof bij de winter avond
predicatien 4:4:0
Voor het ruimen van de kerk graven 4:0:0

Den gadermeester van Alblasserdam komt voor de ordinaire verponding 1806 van de tienden
17:0:0

Den 100e penning 1807 13:8:0
en den 200e penning 1807 6:14:0

37:2:0
Item nog de ordinaire verponding 1807 13:8:0
/224/ 
Betaald aan Jan Mak voor een jaar intrest van vier hondert guldens verschenen Feb. 1807

16:0:0

Aan de erven Anthony Breur een jaar intrest van ƒ 500 gld capitaal verschenen Maart 1807
22:10:0

Betaald voor het schoonmaken in de kerk in den jare 28:0:0

Betaald aan Pieter van Schagen voor verdiensten bij rekening en quitantie 55:14:0

Betaald aan den timmerman Hendrik Bos voor verdiensten bij als voren 121:1:8

Cornelis Vermey voor leverantie van turf 24:0:0

Den schilder Jan Cleton voor verdiensten bij als voren 37:16:0
/225/
Betaald aan den schoenmaker Pieter Zwank voor het maken van drie brandemmers en
verdere verdiensten bij als voren 11:14:0

Betaald aan F. Boeke voor leverantie van boeken bij quitantie 28;16:0

Jan van der Hoogt voor leverantie van brood tot het nagtmaal bij als voren 6:0:0

Betaald aan de Heer van Meteren voor leverantie van wijn tot als voren, bij quitatantie
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26:0:0

Betaald aan Cornelis Kreukniet voor leverantie van zand 2:0:0

Betaald aan Teunis Janse voor eenige verdiensten 3:6:0

Aan Wouter de Zwart voor eenige verdiensten bij quitantie 3:1:0
/226/
Nog betaald aan de Heere kerk visitatoren hetgeene in vorige jaare was onbetaald gebleven,
tot 6:0:0

Zomma totalis van den uitgeef dezer rekening bedraagd zes hondert vijf en tagtig guldens
vier stuivers en agt penningen
Zegge 685:4:8

Vereffent den uitgeef jegens den vorenstaande ontfang, zoo blijkt dat meerder is uitgegeven
als ontfangen een zomma van vier en twintig guldens vier stuivers en vier penningen.
Zegge 24:4:4

Aldus gedaan, gehoort, gelooft, /227/ opgenomen en gesloten bij de president en leden van
het gemeente bestuur van Alblasserdam, den 13e Augustus 1814

wg: Cornelis Alidanus Pijl
J. Vogelesang
M. Mak
Simon Bakker
Arie van Stek
Jan de Kraaij
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1809
/228/ Rekening, bewijs en reliqua die bij dezen
doende is Joost Herwig in qualteyt als kerkmeester
van Alblasserdam en met ende benevens gehad
hebbende administratie van de kerke goederen en
inkomen en dat van zodanige ontfang en uitgeef als
denselven in die qualiteit heeft gehad en gedaan
zedert dat de administratie van den afgetreden
kerkmeester Jan Leendertsz Thoen, heeft
opgehouden (dan door wien tot nog toe geen
rekening is gedaan) tot dato in dezen gemeld, alles
gesteld in guldens van XX stuyvers en penningen
naar advenant.

Ontfang
Bij den afgetreden kerkmeester Jan Leendertsz Thoen nog /229/ geen rekening gedaan
zijnde, word betrekkelijk het voor- of nadeelig slot, alhier gebragt voor memorie

Ontfang wegens de collecte in de kerk
Den rendant heeft tijde zijner administratie met het kerke zakje gecollecteert een zom
ma van 100:15:0

Ontfang wegens de kerkeregten, het openen der graven en het gebruykt der doodkleeden
Ontfangen wegens het openen der graven en gebruik der doodkleeden van den 1e January
tot den laaste December 1808 volgens een staat, een zomma van 128:14:0

Ontfang wegens de tienden de kerk competerende
Ontfangen van de tienden de kerk competerende in den /230/ jaare 1808, volgens
pagtcedullen, een zomma van ... 28:10:0

Ontfang wegens de zitplaatsen in de kerk
Ontfangen van de zitplaatsen in de kerk, zijnde 160 vrouwe stoelen en plaatzen in de
banken, na aftrek van onbetaalde en onbezeten plaatzen, een zomma van 330:10:0

Ten vijfde wegens aangekogte capitalen
Ontfangen van de losrente briev tot lasten van Holland ten comptoire in Dordrecht, groot een
duizend gulden, verschenen Juny 1808 25:0:0

Een jaar intrest van een obligatie van vijf hondert guldens ten lasten en comptoire als voren,
verschenen January 1808 12:10:0
/231/
Een jaar intrest van een los rente briev ten laste als vore in capitaal ƒ 750 gulden,
verschenen den ... Augustus 1808 18:15:0

Ontfangen van een obligatie groot ƒ 600, ten laste als vore, verschenen January 1808 15:0:0

Nog ontfagen van een stuk oud hout 1:0:0

Word nog alhier gebragt het kwade slot der rekening van den afgetreden kerkmeester Jan
Leendertsz Thoen, bedragende blijkens zijne gedaane rekening, een zomme van memorie

De ontfang dezer rekening bedraagt zes hondert zestig guldens veertien stuivers
Zegge 660:14:0
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/232/ Uitgeeff jegens den vorenstaande ontfang
Word eerstelijk voor uitgeef gebragt de betaling gedaan aan den wel Eerwaarde Heer
Cornelis van Diest, een jaar don gratuit, zijn wel eerwaarde toegelegt over den jaare ...,
blijkens ordonnantie en quitantie 110:0:0

Nog aan denzelven voor het waarnemen van de avond dienst in de vier wintermaanden
volgens conventie met den kerkenraad deswegens gemaakt den 5 April 1685, bij quitantie

50:0:0

Betaald aan de predicanten visitatores in dezen jaren 3:0:0

Betaald aan Cornelis van ‘t Verlaat, koster en schoolmeester voor een jaar waarnemen van
de kerke dienst 20:0:0
voor avond dienst 10:0:0
/233/ 30:0:0
Voor het ontfangen van de kerke regten 6:0:0
Voor een jaar schoon en aan de gang houden van het uurwerk op den toren, het vullen der
graven en regtleggen van de vloer 10:10:0
Voor het digthouden van de heining om des predikants tuin en het kerkhoff 10:10:0
Voor het stellen en weder afnemen van de lantaarns bij het kerkhof bij de winter avond
predicatien 4:4:0
Voor het ruimen van de kerk graven 4:4:0

Betaald voor de verpondingen van de tienden 14:6:0

Betaald aan de erve Jan Mak voor een jaar intrest van vier hondert guldens verschenen Feb.
1808 16:0:0
/234/
Aan de erve Anthony Breur een jaar intrest van ƒ 500 verschenen ... 25:0:0

Betaald voor het schoonmaken in de kerk in deze jare 28:0:0

Betaald of gerestitueerd aan den predicant de gedaane betaling wegens schoorsteengeld en
personeel, bij quitantie 14:9:0

Betaald aan Johannes Sivert, lootgieter en leidekker, voor gedaane diensten en leverantie,
bij quitantie 26:7:0

Betaald aan Jan van der Hoogt voor leverantie van brood bij quitantie 6:0:0

Aan de wed. Gerardus ‘t Hooft voor leverantie van een lijn voor de vlag, bij quitantie 3:14:0

Betaald aan Cornelis Vermey voor geleverde turf 24:0:0
/235/
Betaald aan Pieter Zwank voor verdiensten 1:16:0

Aan Hendrik Bos verdiensten bij quitantie 1:4:0

Aan den smit W. de Zwart bij quitantie 1:6:0

Aan den schilder Jan Cleton voor verdiensten bij quitantie 22:10:0

Aan de heer Van Meteren en Zoon voor leverantie van wijn bij quitantie 25:0:0
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Betaald aan den metzelaar Cornelis Verwoerd voor leverantie en verdienste bij quitantie
[deze rekening is groot ƒ 98] 98:7:4

Betaald aan den timmerman Claas Verloop voor verdiensten en leverantie bij rekening en
quitantie 162:19:4

Betaald aan Cornelis Bos voor verdiensten bij quitantie 7:14:0

Betaald aan den touwslager Jacob van der Velden voor leverantie /236/ van twee
graftouwen, bij quitantie 2:9:0

De weduwe Teun Janse voor eenige verdiensten 0:12:0

Betaald aan Michiel Voet voor het herstellen van ingevallen graven 5:0:0

Aan Maarten Heijkoop voor eenige verdienste 0:8:0

Voor twee nieuwe witstokken 1:18:0

Voor het opmaken van de gordijnen, een nieuwe streng en voor een schuit zand, samen
2:10:0

Aan impost voor de wijn tot het nagtmaal 2:14:0

Betaald voor de verponding van de tienden 14:5:0

Betaald voor personeel, schoorsteengeld als anders van het schoolhuis 2:16:0

Word nog alhier gebragt het kwade slot der rekening van de afgetreden /237/ kerkmeester
Jan Leendertsz Thoen, bedragende blijkens zijne rekening op heden gesloten, een zomma
van 24:4:4

Den uitgeeff dezer rekening bedraagt zes hondert vier en tagtig guldens zestien stuivers en
vier penningen
Zegge 684:16:4

Vereffent den uitgeef tegens den voorgebragte ontfang zoo blijkt dat minder is ontfangen als
uitgegeven en dus den rendant te boven komt een zomma van vier en twintig guldens twee
stuivers en vier penningen
Zegge 24:2:4

Aldus gedaan, gehoort, gelooft en gesloten bij de president en gemeente bestuur van
Alblasserdam, den 13e Augustus 1814
wg: C.A. Pijl
J. Vogelesang
M. Mak
Simon Bakker
Arie van Stek
Jan de Kraaij
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1810
/238/ Rekening, bewijs en reliqua die bij dezen
doende is Joost Herwig in qualteit als kerkmeester
van Alblasserdam gehad hebbende en met en
benevens Jan Thoen gehad de administratie van de
kerke goederen en inkomsten en dat van zodanige
ontfang en uitgeef als denselven in die qualiteit
heeft gehad en gedaan zedert dat de administratie
van den afgetreden kerkmeester Jan Leendertsz
Thoen, heeft opgehouden (dan door wien tot nog
toe geen rekening is gedaan) tot dato in dezen
gemeld, alles gesteld in guldens van XX stuyvers
en penningen naar advenant.

Ontfang
word eerstelijk voor ontfang gebragt het slot der laast voorgaanden rekening, waarbij is
gebleken dat meerder is ontfangen als uitgegeven  24:2:4
/239/
Andere ontfang wegens de collecte in de kerk
Den rendant heeft tijde zijner administratie met het kerke zakje gecollecteert 77:15:0

Andere ontfang van de de kerkeregten
Ontfangen wegens het openen der graven en gebruik der doodkleeden van den 1e January
tot den laaste December 1809 volgens een staat daarvan zijnde, na aftrek van het geene
niet is ontfangen 181:4:0

Ontfang wegens de tienden de kerk competerende
Ontfangen van de verpagte tienden in den jaare 1809, volgens conditie van verpagting

11:0:0

Ontfang wegens de zitplaatsen in de kerk
/240/ Ontfangen van differente perzonen wegens de stoelen en andere zitplaatsen in de
kerk na aftrek van de opene en onbetaalde plaatzen, 288:10:0

Ontfangen wegens de intressen van aangekogte capitalen
Ontfangen voor een jaar intrest van een losrente briev ten kantore Dordrecht groot een
duizend guldens, verschenen Juny van den jaare 1809 25:0:0

Een jaar intrest van een obligatie groot vijf hondert guldens ten kantore als vore, verschenen
January 1809 12:10:0
/241/
Een jaar intrest van een obligatie groot ƒ 750, verschenen over als vore Augustus 1809

18:15:0

Een jaar intrest van een obligatie groot zes hondert guldens verschenen over als vore
January 1809 15:0:0

Zomma totalis van den ontfang dezer rekening bedraagt zes hondert agttien guldens
veertien stuivers
Zegge 618:14:0

/242/ Uitgeef jegens den vorenstaande ontfang
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Word eerstelijk voor uitgeef gebragt de betaling gedaan aan den wel Eerwaarde Heer
Cornelis van Diest, voor een jaar don gratuit, zijn wel eerwaarde toegelegt over 180.. bij
quitantie 110:0:0

Aan denzelven voor het waarnemen van de avond diensten geduurende de vier
wintermaanden bij quitantie 50:0:0

Betaald aan de heeren kerkvisitatores 3:0:0

Betaald aan Cornelis van ‘t Verlaat, koster en schoolmeester voor een jaar waarnemen van
de kerke dienst 20:0:0
voor de winteravond beurten 10:0:0

30:0:0
Voor het ontfangen van de kerke regten 6:0:0
/243/
Voor een jaar schoon en aan de gang houden van het uurwerk, het vullen der graven en
regtleggen van de vloer 10:10:0
Voor het digthouden van de heining om des predikants tuin en kerkhoff 10:10:0
Voor het stellen en weder afnemen van de lantaarn bij het kerkhof geduurende de
predicatien in de vier wintermaanden en leverantie van oli 4:4:0
Voor het ruimen van de kerk graven 4:4:0

Betaald voor de verpondingen van de tienden

Betaald aan Jan Mak voor een jaar intrest van een obligatie groot ƒ 400, verschenen
February 1809

Betaald voor een schuit zand, bij quitantie 1:16:0
/244/ 
Betaald voor een half anker Spaansche wijn voor het gebruik bij het nagtmaal, bij quitantie

30:0:0

Betaald aan Jan van der Hoogt voor leverantie van brood, bij quitantie 6:0:0

Cornelis Vermeij voor geleverde turf, bij quitantie 23:5:0

De weduwe G. ‘t Hooft voor leverantie van touw, bij als vore 2:0:0

Cornelis Bos, voor verdiensten en levernatie van ijsser 6:0:0

Betaald voor haardstede geld voor de pastorie, bij quitantie 10:0:0

Betaald aan C. Kreukniet voor twee schuiten zand 2:4:0

Gijs Kuipers voor leverantie van rietmatten 4:10:0

Aan Jan Cleton voor verdienste en leverantie, bij rekening en quitantie 29:4:0
/245/
Den metzelaar Cornelis Verwaard komt voor verdienste en leverantie, bij rekening en
quitantie 98:17:12

Aan den timmerman Claas Verloop voor verdienste en leverantie, bij als vore 141:16:12
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Aan Jan Jansz Thoen wegens verdiensten bij quitantie 27:0:0

Aan Jan Heijkoop voor veridneste aan de reep 0:6:0

Betaald voor het schoonmaken van de kerk 28:0:0

Betaald aan Pieter de Vroom voor het opruimen van het beenderhuis 12:3:0

Aan Ary Verstraten voor een schuit zand 2:0:0

En nog het slot der rekening over den jaare 1808, op heden gesloten, ter zomma van
24:2:4

Den uitgeef dezer rekening bedraagt een zomma van zes hondert agttien guldens veertien
stuivers
Zegge 618:14:0
/246/
Vereffend den uitgeef tegens den vorenstaande ontfang, zoo blijkt dat meerder is
uitgegeven als ontfangen een zomma van een hondert guldens agt stuivers en twaalf
penningen
Zegge 100:8:12

Aldus gedaan, gehoort, gelooft en gesloten bij den president en gemeentebestuur van
Alblasserdam, den 13 Augustus 1814

wg: C.A. Pijl
J. Vogelesang
M. Mak
Simon Bakker
Arie van Stek
Jan de Kraaij
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1810, 1811, 1812, 1813
/247/ Rekening, bewijs en reliqua die bij dezen
doende is Jan Thoen Janszoon in qualiteit als
kerkmeester van Alblasserdam, gehad hebbende
de administratie van de kerke goederen en
inkomsten, en dat van zodanigen ontfang en uitgeef
als denzelve geduurende zijne administratie heeft
gehad en gedaan en wel speciaal geduurende de
jaaren 1810, 1811, 1812 en 1813, alle welke
kortheidshalve in eene rekening worden beslooten,
alles gesteld in guldens van twintig stuivers en
penningen naar advenant.

Ontfang
/248/ Ontfang wegens de collecte in de kerk
Den rendant heeft met het zakje in de kerk gecollecteerd in den jaare 1810 een zomme van

92:13:0
in den jaare 1811 91:0:0
in den jaare 1812 96:18:0
in den jaare 1813 77:5:0

358:16:0

Ontfang wegens de kerk regten, het openen der graven en gebruik der doodkleeden
Ontfangen wegens het openen der grafen en gebruik der doodkleeden, van den 1e January
tot den laasten December des jaars 1810, een zomma van 115:4:0
in 1811 87:6:0
in 1812 105:6:0
in 1813 tot 1 Juny 18:0:0

325:16:0
/249/
Ontfang wegens de tienden de kerk competerende
Ontfangen van de pagt van den tiend de kerk competerende
in den jare 1810 10:11:0
in den jare 1811 84:4:0
in den jare 1812 58:4:0
in den jare 1813 62:0:0

214:12:0

Ontfangen van de zitplaatzen in de kerk
Ontfangen van differente perzonen van de stoelen en plaatzen in de banken in de kerk, na
aftrek van de plaatzen welke open zijn 
in den jare 1810 een zomme van 262:10:0
in den jaare 1811 257:0:0
in den jare 1812 246:10:0
in den jare 1813 216:0:0
Nog van als vore na de dag van ontfangst of zitdag 34:0:0

1016:0:0
/250/
Ontfangst wegens de intressen van aangekogte capitalen
Alhier zoude moeten worden gebragt de ontfangen der intressen van de capitalen bij de
kerk bezeten worden, dan dezelve moetende worden geemployeert tot aanvulling van
gemelde capitaalen voor zoo verre zullen kunnen strekken, zoo dient hier voor memorie
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Somma totalis van den ontfang dezer rekening bedraagd negentien hondert agttien guldens
vier stuivers
Zegge 1918:4:0

/251/
Uitgeef jegens den vorenstaanden ontfang
Eerstelijk word voor uitgeef gebragt de betalingen gedaan aan den Wel Eerw. Heer C. van
Diest, predicant alhier, voor een jaar toelagen als predicant alhier, over den jaren ..., bij
quitantie 110:0:0
item over den jare 181.. 110:0:0
en nog over den jare .... 110:0:0

330:0:0

Aan denzelve voor het waarnemen van de avond predicatien over 181.. 50:0:0
item over 181.. 50:0:0
en over 181.. 50:0:0

150:0:0

Aan Cornelis van ‘t Verlaat, koster en schoolmeester, voor het waarnemen van de
godsdienst en verdere gewone betalingen voor verdiensten aan de kerk in vorige /252/
rekeningen breder gespecifieerd, bij quitantie, over de jaare 1810, 1811 en 1812 196:14;0
Nog vijf maanden in 1813 27:0:0

223:14:0

Betaald aan verpondingen wegens de tienden in 1810, 1811 47:4:0

Betaald aan Cornelis Vermeij voor leverantie van turf aan de schoolmeester, bij rekening en
2 quitanties 17:10:0

Betaald aan de erve Jan Mak voor intrest van een capitaal van vier hondert guldens over de
jaaren verschenen ......, 1810, 1811, 1812 en 1813, bij vier quitanties 64:0:0

Betaald aan Ary Pijl voor verdiensten aan de heiningen als anders, bij als vore 6:7:0
/253/
Betaald aan strijkgeld, vertering op de besteding van het onderhand van de kerk, pastorie
en schoolhuis en fooy voor de aannemers same 10:12:0

Betaald aan Adr. Rosbergen voor leverantie van fruitboomen, bij quitantie 4:16:0

Betaald aan Jan van Heije voor leverantie van turf, bij quitantie 23:19:8

Betaald aan Cornelis Verwaard voor eenige reparatie aan het schoolhuis, bij quitantie
12:9:0

Aan Jan Thoen voor verdienste aan het schoolhuis, bij als vore 13:12:0

Aan Cornelis Bos voor verdienste, bij als vore 5:8:0
/254/
Betaald aan Jan van der Hoogt voor leverantie van brood tot het nagtmaal, bij quitantie, in
1809 en 1810 12:0:0

Betaald aan F. Boukee, boekverkoper, voor leverantie van boeken, bij quitant ie 15:8:0
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Betaald aan Hendrik Bos op rekening van zijn aangenomen werk van onderhoud van de
kerk, pastorij en schoolhuis 72:0:0

Betaald aan Jan van der Hoogt voor leverantie van brood bij het nagtmaal, bij quitantie
6:0:0

Betaald aan denzelve voor leverantie van wijn, bij als vore 4:0:0

Betaald aan Cornelis Vermeij voor leverantie van turf in den jaare 1810, bij quitantie
22:0:0

/255/
Betaald aan denzelven en Klaas Jongenool voor leverantie van turff in 1812, bij twee
quitantien 19:15:0

Betaals aan Goze van Gelderen voor een nieuwe klokreep, bij als vore 14:10:0

Betaald aan de weduwe Cornelis Bos voor verdiensten, bij quitantie 3:16:0

Betaald aan de Heer W. Bladergroen voor leverantie van steen, bij quitantie 10:10:0

Betaald aan Jan van der Hoogt voor leverantie van wijn voor ‘t nagtmaal, bij quitantie
9:0:0

Betaald voor impost van wijn, bij quitantie 2:19:4

Betaald aan Cornelis van ‘t Verlaat voor een ijzere schoorsteen, bij quitantie 18:0:0
/256/
Betaald aan den timmerman Leendert Pijl voor een jaar onderhoud van de kerk, pastorie en
schoolhuis, over den jare 1812, bij quitantie 200:0:0

Betaald aan denzelven voor eenige verdiensten buiten het bestek, bij als vore 17:0:0

Betaald aan Jan Cleton voor verdiensten buiten het bestek 22:14:0

Betaald voor een nieuwe kaggel in ‘t school, bij quitantie 24:0:0

Betaald aan Pieter van Schagen zijn verdiensten aan de kerk in 1810, bij quitantie
41:8:0

/257/
Betaald aan Ary Verloop voor het luiden van de klok geduurende de absentie van de
schoolmeester, bij quitantie 8:0:0

Betaald voor het schoonmaken van de kerk in de jaaren 1810, 1811, 1812 en 1813, te zame
116:0:0

Betaald voor materialen en gereetschappen bij die gelegentheid in voornoemde jaaren
9:14:0

Betaald aan ... voor het opruimen van het beenderhuis ...

Voor geleverd en aangevoerd zand in voornoemde tijd en schutgeld 6:0:0
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Betaald aan Ary Voet voor het opredderen van het kerkhof in den jaare 1813 en ophalen van
de sloot 10:4:0
/258/
Betaald aan de kerke visitatores in den jaare 1810, 1811, 1812 en 1813 te zame 12:0:0

Betaald aan perzoneel en meubilair van de pastorie en schoolhuis 13;12:0

Betaald aan ... voor een vlag, op rekening 23:0:0

Betaald aan onderscheide perzonen voor verdiensten aan het kerkhof als anders in de jaare
1810, 1811 en 1812 15:8:0

Betaald aan Aalbert Bos voor verdiensten, bij quitantie 5:5:0

Aan Jan Cleton voor verdienste bij twee rekeningen 7:11:0

Betaald aan Johannis den Braanker voor het maken van een bestek van den onderhoud van
de kerk, pastorie en /259/ schoolhuis, alsmede voor het opnemen van hetzelve, bij rekening
en quitantie 18:2:0

Betaald aan de erve van Paulus Knog voor leverantie van wijnen in de jaren 1799, 1800 en
1801, bij quitantien 84:0:0

Komt nog het slot der laast voorgaande rekening van den afgetreden kerkmeester Joost
Herwig, op heden gesloten, tot 100:8:12

Somma totalis van de uitgeef dezer rekening bedraagt een duizend agt hondert vier en
dertig guldens agt stuivers en vier penningen
Zegge 1834:8:4

Vereffent den uitgeef tegens den vorenstaande ontfang, zoo blijkt dat meerder is ontfangen
als uitgegeven een zomma van drie en zestig /260/ guldens vijftien stuivers en twaalf
penningen
Zegge 63:15:12

Aldus gedaan, gehoort, gelooft en gesloten bij de president en leden van het
gemeentebestuur, den 13e Augustus 1814
wg: C.A. Pijl
J. Vogelesang
M. Mak
Simon Bakker
Arie van Stek
Jan de Kraaij
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1814/1815
/261/ Rekening, bewijs en reliqua die bij dezen
doende is Jan Thoen Johannisz. in qualiteit als
kerkmeester van Alblasserdam, gehad hebbende
de administratie van de kerke goederen en
inkomsten, en dat van zodanige ontfang en uitgeef
als denzelven heeft gehad en gedaan zedert den
tijd in voorgaanden rekening vermeld tot dato in
deze omschreven, alles gesteld in guldens van
twintig stuivers en penningen naar advenant.

Ontfang
Eerstelijk word voor ontfang [gebragt] het batig slot der voorgaande rekening, gesloten den
13e Augustus 1814, tot een zomma van 63:15:12
/262/
Ontfang wegens de collecten in de kerk
den rendant heeft tijden dezes met het zakje in de respectiven predicatien gecollecteerd een
zomma van 78:14:0

Andere ontfang van de kerk regten
Ontfangen wegens het openen der graven en gebruik der doodkleden van den 1e January tot
den 31e Desember 1814 volgens een staat daarvan zijnde, na aftrek van het geene niet is
ontvangen 31:0:0
Nog voor zeven maanden in 1813 volgens notitie van Kool 6:18:0

Ontfang wegens de tienden de kerk competerende
Ontfangen van de verpagten tienden in den jaare 1814 volgens conditie van besteding

45:10:0

Ontfangen wegens de zitplaatzen
/263/ Ontfangen van differenten perzonen wegens de stoelen en andere zitplaatzen in de
kerk, na aftrek van de openen en onbetaalden plaatzen 204:10:0
Nog van als voore na den dag van den ontfangst 34:0:0

Ontfang wegens de intressen van aangekogte capitalen
Volgens notitie van Otto de Kat een zomma van 14:2:0

Somma totalis van den ontfang dezer rekening bedraagt vier hondert agt en zeventig guldens
zeven stuivers en twaalf penningen
Zegge 478:9:12

/264/ Uitgeef jegens den vorenstaanden ontfang
Eerstelijk word voor uitgeef de betaling gedaan aan den Wel Eerw. Heer Cornelis van Diest
voor twee jaar toelage als predicant alhier over den jaare 1813 en 1814, bij quitantie

200:0:0
Nog aan denzelven voor het waarnemen van de winter avond beurten in de gepasseerde
wintermaanden over den jaare 1813 en 1814 ...
[Aantekening in de marge:] Deze post is door den volgende kerkmeester betaald, dus voor
memorie.

Betaald aan de predicanten visitatores in dezen jaaren 3:0:0



-84-

Betaald aan Jacob Kool, koster en schoolmeester alhier voor een jaar waarnemen van de
kerkedienst en zeven maanden 61:13:8
Nog voor den avonddienst 15:13:0
Voor een jaar ontfang van de kerk regten 9:4:0

56:10:8

Voor een jaar en zeven maanden schoon en aan de gang houden van het uurwerk op den
toorn, het vullen van de graven en regt leggen van de vloer 16:0:0
/265/
Voor een jaar en zeven maanden digt houden van de heining om des predicants tuin en het
kerkhof 16:4:4

Voor het stellen en weder afnemen van de lantaarn bij het kerkhof in de winter avond
predicatien 6:11:0
Voor het ruimen van de kerk graven 6:2:0

Betaald aan den timmerman Arie Verloop wegens leverantie van hout, spijkers en
arbeidsloonen, bij quitantie 40:11:0

Betaald aan Teunis Mulder voor leverantie van een raafbok, bij quitantie 1:19:0

Betaald aan Simon van der Hoogt wegens leverantie van verw en verdiensten, bij quitantie
4:0:0

Betaald aan Klaas Verloop voor het begraven van eenige lijken in 1814, bij quitantie 6:0:0
/266/
Betaald aan Maarten Mak voor een jaar intrest van vier hondert guldens verschenen
February 1814, bij quitantie 16:0:0

Den timmerman Leendert Pijl voor leverantie van hout en spijkers en arbeidslonen, bij
rekening en quitantie 32:13:8

Betaald aan den verwer Jan Cleton wegens leverantie van verw en arbeidslonen, bij quitantie
20:10:0

Betaald aan den timmerman Beerend Ketting voor leverantie van hout en spijkers en
arbeidslonen, bij vier quitanties in den jaare 1813 en 1814 45:6:0

Betaald voor het schoonmaken van de kerk 30:0:0

Betaald aan den rietdekker Jan Thoen wegens leverantie van riet en arbeidslonen, bij
rekening en quitantie 8:2:0
/267/
Betaald aan Epenhuizen voor leverantie van de slijm, bij quitantie 12:0:0

Betaald aan Bastiaan Thoen voor het halen van den slijm, bij quitantie 4:16:0

Betaald aan Cornelis Kreukniet voor leverantie van zand onder de planken vloer, bij quitantie
5:6:0

Betaald aan Egbert Noterman voor leverantie van vlagedoek, bij quitantie 1:10:0

Betaald aan reparatie van de vlag, bij quitantie 8:8:0
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Betaald aan Jan van der Hoogt voor leverantie van brood aan het nagtmaal en wijn, bij
quitantie 18:0:0

Betaald aan Jan L. Thoen voor het waarnemen van de kerke dienst bij afwezigheid van een
schoolmeester, bij quitantie 14:8:0
/268/
Betaald voor het zand kerkhof en eenige verdiensten, bij quitantie 6:4:0

Betaald aan van Rosbergen voor leverantie van bomen, bij quitantie 4:6:0

betaald aan den verwer Jan Cleton voor leverantie van verw en verdiensten in den jaaren
1812 en 1813, bij quitantie 40:0:0

Betaald aan de erven P. Knog voor leverantie van wijnen in den jarare 1798, bij quitantie
18:0:0

Betaald aan den timmerman Barent Ketting voor het maken en leggen van een nieuwen
planken vloer in de pastorie, bij quitantie 26:0:0

Betaald aan den boedel van de heer Bladergroen voor leverantie van steen in den jaare
1809, bij quitantie 9:12;0

Betaald aan den verwer Jan Cleton voor verdiensten en leverantie van verw in den jaare
1814, bij rekening en quitantie 10:1:0
/269/
Somma totalis van den uitgeef dezer rekening bedraagt een zomma van zeven hondert
negentien guldens zes stuivers
Zegge 719:6:0

Vereffent den uitgeeff tegens de vorenstaanden ontfang, zoo blijkt dat meerder is uitgegeven
als ontfangen een zomma van twee hondert veertig guldens zestien stuivers en vier
peningen, en alzoo de keerk aan den rendant schuldig blijkt een zomma van tweehondert
veertig guldens, welk slot door den president van het gemeente bestuur, Cornelis Alidanus
Pijl, aan den afgaanden kerkmeester is voldaan, zoo als denzelve bij dezen declareerd, en
dat alzoo de kerk aan den voornoemden Cornelis Alidanus Pijl is schuldig geworden de
voorschreven somma van twee hondert veertig guldens zestien stuivers en vier penningen
/270/ Zegge 240:16:4

Aldus gedaan, gehoort, gelooft en gesloten bij den president en leden van het gemeente
bestuur van Alblasserdam, den 29e Juny 1816

wg: L.G. Herfst, heer van Alblasserdam
C.A. Pijl
J. Vogelesang
M. Mak
S. Bakker
P. van der Heu [?]
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1815/1816
/271/ Rekening, bewijs en reliqua die bij dezen
doende is Jan Tuijtel in qualiteit als kerkmeester
van Alblasserdam, gehad hebbende de
administratie van de kerke goederen en inkomsten
en dat van zodanige ontfang en uitgaaf als
denzelve heeft gehad en gedaan zedert de tijd in
voorgaande rekening vermeld tot een January 1817
alles gesteld in guldens van twintig stuivers,
stuivers en penningen naar advenant.

Ontfang
Eerstelijk word voor ontfang gebragt het slot der voorgaande rekening, waarbij blijkt dat
meerder is uitgegeven als ontfangen, alhier voor memorie
/272/
Ontfang wegens de collecte in de kerk
De rendant heeft tijde dezes met het zakje in de respective predicatien gecollecteerd in den
jare 1815 een somma van 139:3:0
in den jaare 1816 een somma van 169:1:0

Andere ontfang van de kerk regten
Ontfangen wegens het openen der graven en gebruik der doodkleden van den 1e  January
tot 31e Desember 1815 volgens een staat daarvan zijnde een somme van 32:14:0
in den jaare 1816 een somma van 72:1:0

Ontfang wegens tienden de kerk kompeterende
Ontfangen van de varpagten tienden in den jaare 1815 volgens conditie van verpagting

41:0:0
in den jaare 1816 blijkens conditien 26:0:0
/273/
Ontfang wegens de zitplaatzen in de kerk
Ontfangen van differente perzonen wegens de stoelen en andere zitplaatzen in de kerk, na
aftrek van de openen en onbetaalde plaatzen over den jaare 1815 een somma van een
hondert vier en negentig guldens, zegge 194:0:0
in den jaare 1816, als voren 277:15:0

Ontfang wegens de intressen van aangekogte kapitalen
Ontfangen den intrest van drie jaaren zes maanden en negen dagen, gaande tot 1 January
1815 van een capitaal van ƒ 2850 gulden tot 2½ precent, de zomma van 77:16:0

Nog den intrest van ‘t voornoemde capitaal gereduceerd tot een duizend guldens capitaal
/274/ tot 2½ percent zedert 1 January 1815 tot 1 July 1817, 2½ jaar 62:10:0

Somma totalis van den ontfang deze rekening bedraagt een duizend een honderd twaalf
guldens
Zegge 1112:0:0

/275/ Uitgaaf jegens den vorenstaanden ontfang
Eerstelijk word voor uitgaaf gebragt de betalingen gedaan aan den wel Eerw. Heer Cornelis
van Diest, voor een jaar toelagen als predicant alhier over den jaare 1815, bij quitantie

100:0:0
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Betaald aan den wel eerw. Heer H.J. Eijkmans voor een half jaar toelagen als predicant
alhier, zijnde ses laasten maanden 1816, bij quitantie 100:0:0

Betaald aan de predicanten visitatores in den jare 1815 3:0:0

Betaald aan Jacob Kool, koster en schoolhouder alhier, voor het een jaar waarnemen van de
kerke dienst een somma van 20:0:0
nog voor den avond diensten 10:0:0
voor een jaar ontfangen der kerke regten 6:0:0
voor een jaar schoon en aan de gang houden van het uurwerk /276/ op den toorn, het vullen
der graven en regt leggen der vloer 10:10:0
voor het dit houden van de predicants tuin en kerkhof 10:0:0
voor het stellen en weder afhalen der lantaarn van het kerkhof in de winter avond predicaties,
ter somma van 4:0:0
voor het ruimen der kerkegraven, alles in den jare 1815 4:0:0
totaal 64:10:0

Betaald aan R. Roor, koster en schoolmeester alhier voor het een jaar waarnemen van de
kerkedienst, avonddienst, schoon en aan de gang houden van het uurwerk, digthouden van
de predicants tuin en kerkhof, stellen der lantaarn en ruimen der kerkgraven, te samen
getekend als vore, over 1816 65:0:0

Denzelven komt voor verschot, bij notitie 10:2:0

Betaald aan timmerman Barend Ketting voor leverantie van hout en spijkers en arbeidsloon
bij rekening en quitantie over 1815 50:3:4
/277/
Betaald aan den timmerman Barend Ketting wegens leverantie van hout en spijkers en
arbeidslonen, bij rekening en quitantie, over 1816 103:4:8

Betaald aan Maarten Mak in qualiteit als voogd over de minderjarige erfgenamen van Jan
Mak, twee jaren intrest van een obligatie groot vier hondert guldens, verschenen 8February
1815 en 8 February 1816, te zamen 32:0:0

Betaald aan den schilder Jan Cleton voor leverantie van verw en verdiensten over den jare
1815 en 1816, bij vier rekeningen en quitantie 97:5:12

Betaald voor het schoonmaken van de kerk en pastorie over den jaaren 1815 en 1816 te
zamen 62:4:0

Betaald aan den smit voor verdiensten en leverantie van ijzerwerk in 1815, bij rekening en
quitantie 7:7:0
/278/
Betaald aan A. Swank voor reparatien aan de brandtemmers 1815 1:18:0

Betaald aan C. Vermeij voor leveranties van turf in 1815 11:5:0

Betaald aan J.J. Haij voor leverantie van turf in 1816, bij quitantie 21:15:0

Betaald aan C. Verloop voor verdiensten 0:13:0

Betaald aan Jan van der Hoogt voor leverantie van brood tot het nagtmaal, over 1814, 1815
en 1816, bui quitantie 18:0;0
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Betaald aan op de zeker eenen perzonen voor leverantie van wijn tot het nagtmaal in 1815
en 1816, bij kiwtantie 35:17:0

Betaald aan C. Plukhooij voor het solderen der goten van de kerk, bij quitantie 8:5:8

Betaald aan Wm. Wansteker voor leverantie van een vat, bij quitantie 10:0:0

Betaald aan de Haan en Bonke en Co. voor leverantie van touwwerk in 1814 en 1815 9:13:0

Betaald aan C. van Schagen voor leverantie van steen en verdienst. bij quitantie 6:8:4
/279/
Betaald aan Joh. van Breugel voor leverantie van 2 klokriemen, bij 2 quitanties 3:16:0

Betaald aan Cornelis van Diest een jaar intrest van een obligatie groot hondert vijftig guldens,
tot 6:0:0

Betaald voor het opmaken van de kerksloot en lijntje, te zamen 1:2:0

Betaald aan M. en J. van Beusekom voor leverantie van 8 koperen blakers, bij quitantie
8:0:0

Betaald aan P. de Vroom voor het verstellen der doodkleeden, bij quitantie 2:8:0

Betaald voor leverantie van een schuit zand 4:0:0

Betaald eenige verdiensten en verschotten, bij notities 11:3:0

Betaald aan Leendert Pijl voor leverantie van hout en spijkers en arbeidslonen in 1813 en
1814, bij rekening en quitantie 70:6:0
/280/
Betaald aan den schout voor twee jaren intrest van het slot der laast gedaane rekening,
verschenen 29 Juny 1818, bij schikking 20:0:0

Betaald aan de Kat voor het verwisselen der obligatien, bij notitie 9:14:0

Betaald aan blokgeld over 1815 en 1816 3:0:0

Betaald aan brandwaarborg maatschappij onder de directie van de heer Jacob de Jong voor
het assureren tegen brand van de pastorie en schoolhuis, na aftrek der restitutie door de
maatschappij gedaan, bij twee quitanties 39:5:0

Betaald aan den schout van Alblasserdam de zomma van ses en negentig guldens ses
stuivers en agt penningen in mindering van het nadelig slot van de rekening gesloten den 29e

Juny 1816 bedragende aldaar een somma van 240:16:4 door den zelve verschoten, blijvende
alsnog een zomma van 144:9:12, dus alhier 96:6:8
/281/
Zomma totalis van den uitgeef dezer rekening bedraagt een somma van een duizend drie en
negentig guldens negen stuivers
Zegge 1093:9:0

Vereffent den uitgaaf tegens den vorenstaande ontfang, zoo blijkt dat meerder is ontfangen
als uitgegeven een somma van agttien guldens efl stuivers
Zegge 18;11:0
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Aldus gedaan, gehoort, gelooft en gesloten bij den schout en gemeente raden van
Alblasserdam den 27e Augustus 1818.
wg: L.G. Herfst, Heer van Alblasserdam
C.A. Pijl
J. Vogelesang
C. Mostman
M. Mak
Jan de Kraaij
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1817/1818
/282/ Rekening, bewijs en reliqua die bij dezen
doende is Johanna Boer, weduwe en mede
erfgename van wijlen Leendert Mever, gewezen
kerkmeester van Alblasserdam, als gehad
hebbende de administratie van de kerke goederen
en inkomsten en dat van zodanige ontfang en
uitgeef als denzelve heeft gehad en gedaan zedert
het sluiten der voorgaande rekening en alzo over
de jaaren 1817 en 1818 alles gesteld in guldens
van twintig stuivers, stuivers en penningen naar
advenant.

Ontfang
Eerstelijk word voor ontfang gebragt het slot der voorgaande rekening van den voorgaande
kerkmeester Jan Tuijtel, waarbij meerder is ontfagne als uitgegeven een zomma van agttien
guldens elf stuivers 18:11:0
/283/
Ontfang wegens de collecte in de kerk
De rendant heeft in de loop van den jaare 1817 gecollecteerd in gehouden godsdiensten,
volgens aantekeningen, een zomma van 170:15:0
En geduurende den jaare 1818 een zomma van 218:0:0

Andere ontfang van de kerk regten
Ontfangen wegens het openen der graven en gebruik der doodkleden van 1 January tot 31
December 1817 een somme van 55:4:0
Nog van den 1e January tot den 31e December 1818 45:0:0

Ontfang wegens tienden de kerk competerende
Ontfangen wegens de varpagte tienden in 1817 volgens conditie van publique verhuuring

25:0:0
item in 1818 de zomma van 12:0:0
/284/
Ontfang wegens de zitplaatzen in de kerk
Ontfangen van differente perzonen wegens de zitplaatzen in de kerk, na aftrek van eenige
opengebleven en onbetaalde plaatzen volgens lijsten de zomma van 349:10:0
Item over den jaare 1818 358:10:0

Ontfang wegens de intressen van aangekogte kapitalen
Ontfangen eerstelijk een jaar intrest van een duizend guldens capitaal verschenen 1 July
1818, zijnde in de vorige rekening den intrest verantwoord tot 1 July 1817, dus alhier maar
een jaar word verantwoord, tot 2½ percent 25:0:0

Somma totalis van den ontfang deze rekening bedraagd een duizend twee honderd zeven
en zeventig guldens tien stuivers
Zegge 1277:10:0

/285/ Uitgeef tegens den vorenstaande ontfang
Betaald aan den Wel Eerw. Heer J. Eikmans voor een jaar toelagen bij zijn tractement over
den jaare 1817, verschenen laaste December deszelve jaars 200:0:0
Item over den jaare 1818 200:0:0
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Betaald voor de kerk  visitaten in 1817 3:0:0

Betaald aan den koster en voorzanger Reindert Roor voor het een jaar waarnemen van de
kerke dienst over 1817, bij kwiatntie 20:0:0
nog voor den avond dienst 10:0:0
voor het ontfangen van de kerke regten 6:0:0
voor een jaar schoon en aan de gang houden van het uurwerk, het vullen en regt leggen der
graven en van der vloer 10:10:0
voor het dit houden van des predicants tuin 10:0:0
voor het stellen en weder afhalen der lantaarn bij de de winter avond godsdienst 4:10:0
voor het ruimen der kerkegraven, alles in den jare 1815 4:0:0
totaal 65:0:0
/286/
Voor als vore over den jaare 1818 65:0:0

Betaald aan den metzelaar Pieter van Schagen zijn verdiensten en leverantie bij rekening en
kwitantie 61:12:12

Betaald aan de weduwe Cornelis Bos, smit, zijn verdienste en leverantie, bij als vore
32:14:0

Betaald aan den rietdekker Pieter Korteland zijn verdiensten bij als vore 2:9:4

Aan den verwer Jan Cleton voor leverantie en verdienste bij als vore 9:14:0

Aan Cornelis Mostman voor leverantie van touwerk bij als vore 4:11:0

Aan de weduwe Cornelis Bos voor verdienste en leverantie in 1817 bij als vore 17:18:8

Aan Ary Korsten voor leverantie van boomen 2:8:0

Betaald aan Teunis Jonkers voor vragt bij als vore 3:0:0
/287/
Betaald aan Mestman voor geleverde bomen bij als vore 5;4:0

Aan Cornelis Vermeij voor geleverde turf bij als vore 16:10:0

Aan den verwer J. Cleton voor het verwen van de pastorie, aangenomen, verrekend bij
quitantie 36:0:0

Aan Adriaan Ooms voor geleverde rietmatten, bij als vore 2:0:0

Aan Teunis Jonkers voor vragtloon, bij kwitantie 2:5:0

Betaald aan Jan van der Hoogt voor brood voor het nagtmaal bij als vore 6:0:0

Betaald voor wijn bij het nagtmaal bij drie quitanties 12;4:0

Betaald aan Maarten Mak een jaar intrest van ƒ 400 capitaal verschenen 8 February 1817,
bij quitantie 16:0:0

Aan de heer Cornelis van Diest een jaar intrest van ƒ 150 capitaal, verschenen 26
November 1817, bij quitantie 6:0:0
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/288/
Betaald aan R. Roor zijn verschot, bij notitie 7:17:0

Betaald aan het schoonmaken van de kerk in 1817 23:15:0

Aan Pieter van Schagen ter zake als vore 6:0:0

Betaald voor een kruijwagen 7:0:0

Voor ijzeren blakers 0:16:0

Voor een kleet voor het nagtmaal 1:14:0

Aan Pieter van Beest voor een schuit zand 2:4:0

Voor een gazen raampje in de pastorie 1:0:0

Nog eenige kleine verschotten, bij notitie 4:4:0

Betaald aan administratiekosten en brandschaden aan de assurantie compagnie of
waarborg maatschappij over 1817, bij quitantie 5:12:8

Betaald aan den timmerman Barend Ketting, voor verdiensten /289/ en leverantie, bij
rekening en kwitantie over 1817 42:11:0

Aan denzelven wegens en bij als vore, over 1818 24:0:8

Betaald aan Cornelis Smit voor leverantie van steen bij als vore 6:0:0

Betaald aan Johannis Rijkee voor gedaane leverantie en arbeidsloon aan de kerk en
pastorie bij als vore 52:8:12

Betaald aan Pieter van Schagen, metzelaar, voor verdienste en leverantien bij als vore
20:13:0

Betaald aan Jan van der Hoogt voor leverantie van brood aan het nagtmaal bij als vore
6:0:0

Betaald aan Cornelis Rijkee bij overneming eigenaar van de pretensie welke Simon van der
Hoogt was competerende tot laste van de kerk wegens verdienste bij kwitantie 50:0:0
/290/
Cornelis Vermeij komt wegens leverantie van turf bij quitantie 15:0:0

Betaald aan Jan Cleton voor verdienste en leverantie in 1817 bij als vore 33:4:12

Gooze van Geldere wegens verdienste aan het uurwerk bij kwitantie 13:0:0

Denzelve nog voor verdienste in 1816 en 1817 bij als vore 4;5:0

Pieter van Schagen betaald wegens verdienste in 1815 en 1816 bij kwitantie 12:0:0

Betaald aan Willem Stans voor verdienst en leverantie bij als vore 3:6:0
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Aan Pieter de Vroom voor eenige verdienst bij quitantie 2:0:0

Aan Arij Korste bij als vore 10:7:0
/291/
Betaald aan Maarte Mak een jaar intrest tot lasten van de kerk groot ƒ 400 verschenen 8
February 1818 bij kwitantie 16:0:0

Aan de heer Cornelis van Diest een jaar intrest van een capitaal van ƒ 150 guldens
verschenen over 1818 6:0:0

Betaald aan de brand waarborg societeit tot verzekering van brand over 1818 bij twee
kwitantien 8:8:12

Betaald voor het schoonmaken van de kerk in 1818 22:15:0

Betaald voor wijn tot het nagtmaal met de vragt 16:10:0

Betaald voor het repareren van de brandemmers 1:7:0

Voor olij tot gebruik aan de klok 1:0:0

Betaald voor vier schuiten zand 3:12:0
/292/
Betaald aan de weduwe Leentvaar voor huur van een kaggel 1:0:0

Voor het uitbaggeren van de sloot betaald 0:12:0

Betaald aan Pieter van Schagen voor het witten en verder schoonmaken van de kerk
6:0:0

Betaald het blokgeld van de tiend van 1817 en 1818 same 1:10:0

Betaald voor kamer huur voor het locaal bij de benoeming als mede bij de installatie van de
notabele, ter zomma van 13:16:0

Somma totalis van den uitgeef dezer rekening bedraagd een zomma van een duizend twee
honderd negen en twintig guldens en zes penningen
Zegge 1229:0:6
/293/
Vereffend den uitgeef tegens den vorenstaande ontfang zoo blijkt dat den rendant meerder
heeft ontfangen als uitgegeven een zomma van agt en veertig guldens negen stuiver en tien
penningen
Zegge 48:9:10

Aldus gedaan, gehoord, gelooft en gesloten bij schout en gemeente raden, mitsgaders
notabelen van Albalsserdam, den zesde November 1821.
wg: C.A. Pijl
M. Mak
A. Spruijt
G. de Kluijver
Jan de Kraaij

S. Bakker
C. Mostman
M. van Alphen
Leendert Pijl
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1819/1820
/294/ Rekening, bewijs en reliqua die bij dezen
doende is Willem Oostrom in kwaliteit als
kerkmeester van Alblasserdam, als gehad
hebbende de administratie van de kerke goederen
en inkomsten en dat van zodanige ontfang en
uitgeef als denzelve heeft gehad en gedaan zedert
het sluiten der voorgaande rekening door de
afgetreden kerkmeester Leendert Mever of zijn erve
gesloten den dg van heden en alzo over de jaaren
1819 en 1820 alles gesteld in guldens van twintig
stuivers, stuivers en penningen naar advenant.

Ontfang
Eerst van het slot der laast voorgaande rekening
Eerstelijk word alhier gebragt het slot der laast voorgaande rekening op heden gesloten
waarbij blijkt meerder is ontfangen als uitgegeven een zomma van 48:9:10
/295/
Wegens de collecte in de kerk
De rendant heeft in de loop van den jaare 1819 gecollecteerd in de onderscheide
godsdiensten, volgens aantekeningen, een zomma van 206:16:8
En geduurende den jaare 1820 de zomma van 167:10:8

Andere ontfang van de kerk regten
Ontfangen wegens het openen der graven en het gebruik der doodkleden van 1 January tot
31 December 1819 een somme van 120:12:0
Item van den 1e January tot den 31e December 1820 187:8:0

Ontfang wegens tienden
Ontfangen van de varpagte tienden de kerk competerenden in 1819 blijkens conditie van
verpagting een zomma van 39:0:0
in 1820 is geene verpagting geweest
/296/
Andere ontfang wegens de zitplaatzen in de kerk
Ontfangen van onderscheide perzonen voor zitplaatzen in de kerk (zijnde tans daar in
geplaats ... vrouwe stoelen en nog ... banken, te zamen een getal van ...,  terwijl bij provisie
en tot weder opzeggens toe door den schout onvervankelijk voor het vervolg is vergund aan
de onderscheide menschen vier plaatzen in de banken van ouds aan en ter dispositie van
den schout en secretaris staande, mits dat daar voor aan de kerk worde betaald voor ider
plaats drie guldens) en alzo ontfangen na aftrek van opengebleven en onbetaalde plaatzen
een zomma van 372:15:0

Geresolveerd zijnde de prijs der zitplaatzen te verhogen, te weten voor idere stoel twee
stuivers en ider plaats in de banken met vier stuivers, zoo /297/ alhier in ontfang gebragt de
ontfang van voornoemde zitplaatsen verschenen 26 July agttien hondert twintig, na aftrek
als vore 403:12:8

Ontfang wegens capitalen aan de kerk competerende
Ontfangen een jaar intrest van een capitaal van een duizend guldens verschenen 1 July
1819 25:0:0
En nog een jaar verschenen 1 July 1820 als vore 25:0:0
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Zomma totalis van den ontfang deze rekening bedraagd een duizend vijf honderd drie en
negentig guldens veertien stuivers en twee penningen
Zegge 1593.14.2

/298/ Uitgeef jegens den vorenstaande ontfang
Betaald aan den Wel Eerwaarde Heer J. Eikmans voor een jaar toelagen bij zijn tractement
over den jaare 1819, Ter zake zijn Wel eerwaarde zijn dienst met alle iver en getrouwheid
heeft waargenomen, ter zommam 200:0:0
Item en ter zake als vore over 1820 tot 200:0:0

Betaald aan den koster en voorzanger Reinerd Roor voor het een jaar waarnemen van de
kerke dienst over 1819, bij kwitantie 20:0:0
voor het waarnemen van de avond dienst 10:0:0
voor het ontfangen der kerke regten 6:0:0
voor een jaar schoon en aan de gang houden van het uurwerk, het vullen der graven en regt
leggen der graven en van der vloer 10:10:0
voor het digt houden van de heijning om des predicants tuin 10:0:0
voor het stellen van de lantaarns 4:10:0
voor het ruimen der kerkegraven 4:0:0

65:0:0
/299/
Item over den jaare 1820 een gelijke zomma van 65:0:0

Betaald aan den metzelaar Pieter van Schagen voor zijne verdiensten en leverantie bij
rekening en kwitantie 26:2:8

Betaald aan de verwer Jan Cleton voor verdiensten en leverantie aan de kerk, pastorie en
schoolhuis bij als vore 56:3:8

Betaald aan Cornelis Vermeij voor geleverde turf bij als vore 13:12:0

Betaald aan Jan van der Hoogt voor leverantie van brood bij het bedienen van het nagtmaal
bij kwitantie 6:0:0

Betaald aan schipper A. de Haan voor wijn ten gebruike van het avondmaal bij vier
kwitantien 13:0:0

Betaald aan Willen Eijkeleboom voor reparatie van de brand emmers bij als vore 3:14:0
/300/
Betaald aan Cornelis Smits op rekening van geleverd hout tot de planken heijning bij
quitantie 53:10:0

Betaald aan de loodgieter J. Kruijselberg voor leverantie bij kwitantie in 1818 2:9:12

Betaald aan de weduwe Cornelis Bos voor leverantie van ijzer werk en verdienste bij als
vore 21:13:0

Pieter Vroom betaald voor eenige verdiensten bij kwitantie 1:8:0

Betaald aan A. Schreuders voor het binden van de boeken voor de Evangelische Gezangen
bij als vore 5:12:0
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Betaald aan de weduwe Van der Ent en Van der Velden voor leverantie van soldeer en
verdienste bij als vore 6:19:0

Betaald aan Barent Ketting voor het maken van de planken heijning bij kwitantie 26:0:0

Betaald aan de weduwe L. Kruizelberg voor leverantie van lood en verdiensten bij als vore
9:14:8

/301/
Betaald aan Cornelis Gittay voor het repareren en schoonmaken van de bekers bij kwitantie

2:6:0

Aan Willem Mestman voor leverantie van boomen bij als vore 7:4:0

Betaald aan Cornelis Rijkee in mindering van het geene hem is competerende, bij
overneming der pretensie welke Simon van der Hoogt was hebbende tot lasten van de kerk
bij kwitantie 40:0:0

Betaald aan Pieter van Beest voor vier schuiten zand bij kwitantie 4:0:0

Betaald voor een aak zand 2:0:0

Betaald aan Willem Stans voor het maken van een bestek 2:0:0

Betaald voor het schoonmaken van de kerk, ordinair 22:15:0

Aan Pieter van Schagen ter voorschreve zake 6:0:0

Betaald aan den koperslager ... voor vier nieuwe kopere blakers bij kwitantie 11:14:0
/302/
Betaald aan Maarten Mak voor een jaar intrest van een capitaal groot ƒ 400 ten lasten van
de kerk verschenen 8 febraury 1819, bij kwitantie 16:0:0

Aan de Heer Cornelis van Diest voor een jaar intrest van een obligatie ten lasten van de
kerk verschenen November 1819 bij kwitantie 6:0:0

Betaald voor de classicale quota in de kerkelijke kosten voor visitatores als anders
20:0:0

Nog betaald voor eenige reparatien aan de blakers en voor olij voor de klok bij notitie
1:6:0

Betaald aan Abraham de Haan voor verschot aan wijn tot het gebruik bij het nagtmaal bij
vier kwitantties 13:0:0

Betaald aan Pieter van Schagen voor verdiensten en leverantie van steen en kalk aan de
gebouwen bij rekening en kwitantie 45:11:10

Betaald aan den timmerman Barend Ketting voor verdienste /303/ aan de gebouwen en
leverantie bij als vore 41:3:4

Aan denzelve voor het zetten van de heining op het kerkhof aangenomen om 44:0:0

Betaald aan de weduwe Cornelis Bos voor verdienste en leverantie bij als vore 11:7:0
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Aan dezelve nog een restant van den jare 1814 bij kwitantie 6:6:0

Betaald aan Joost Boers rietdekker voor verdiensten en leverantie bij als vore 30:0:0

Pieter de Vroom komt voor eenige verdiensten in de kerk bij drie kwitantien 4:19:0

Arie Pijl komt voor verdienste in de pastorie tuin met het stelle van den heining 9:4:0

Jan Cleton komt voor leverantie en verdienste in het verwen der heining aan het schoolhuis
als anders aangenomen bij kwitantie 26:0:0
/304/
Jan van der Hoogt voor leverantie van brood ten gebruike van het nagtmaal bij kwitantie

6:0:0

Betaald aan Bonke en Co. voor geleverd touw als vore 6:12:0

Betaald aan Willem Mestman in comp. voor leverantie van boomen bij kwitantie 7:16:0

Aan Cornelis Vermeij voor leverantie van turf bij kwitantie 13:10:0

Aan Goze van Gelderen voor verdiensten bij kwitantie 2:8:0

Aan Bastiaan van Wijen voor een aak zand bij als vore 3:0:0

Betaald aan Jan Cleton voor verdienste en leverantie 30:2:8

Betaald aan Cornelis Smit voor leverantie van hout aan de heining van de pastorie en bij het
schoolhuis bij kwitantie 142:18:0
/305/
Cornelis Kreukniet komt voor een aak zand bij kwitantie 3:0:0

Cornelis Nieuwpoort betaald voor en bij als vore 2:0:0

Jacob Boer voor een schuit zand bij kwitantie 1:4:0

Betaald voor het schoonmaken van de kerk 22:15:0

Aan Pieter van Schagen voor en bij als vore 6:0:0

Betaald aan Cornelis Rijkee in voldoening van het geene hem is competerende bij
overneming van Simon van der Hoogt, bij kwitantie 11:0:0

Betaald aan Maarten Mak een jaar intrest van een capitaal van ƒ 400 verschenen 8
February 1820 bij kwitantie 16:0:0

Aan Cornelis van Diest een jaar intrest van ƒ 150 capitaal verschenen November 1820 bij
kwitantie 6:0:0

Betaald aan de directie van /306/ de brand waarborg societeit voor brandschaden en
administratie kosten over 1819 en 1820 respectievelijk, bij kwitantie 7:8:8

Betaald voor het schoonmaken van de kerk na de inundatie 1:10:0
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Voor een brug aan de kerk 0:8:0

Betaald voor een raafbol 0:8:0

Betaald het aandeel in de kerkelijk kosten volgens de classicale aanslag en repartitie over
de jaare 1820 bij kwitantie 20:0:0

Voor een schuit zand aan de pastorie betaald 1:6:0

Betaald aan Cornelis A. Pijl, schout van Alblasserdam, den intrest van een capitaal van een
honderd vier en veertig guldens negen stuivers en twaalf penningen, zijnde het restant van
voorgeschote penningen tot afbetaling van kerke schulden blijkens rekening gelsoten 27
Augustus 1818 bij nadere afrekening volgens notitie 13:19:0
/307/
Betaald voor olij voor het uurwerk 1:0:0

Betaald aan Cornelis Alidanus Pijl, schout van Alblasserdam, een zomma van een honderd
veertien guldens, in mindering van het geene denzelve van de kerk was competerende ter
zomma van een honderd vier en veertig guldens negen stuivers resterende alsoz nog een
zomma van dertig guldens en negen stuivers, dus alhier dezelve 114:0:0

Somma totalis van den uitgeef dezer rekening bedraagd een zomma van een duizend vijf
honderd en negentig guldens twee stuivers en zes penningen
Zegge 1590:2:6

Vereffend den uitgeef tegens den vorenstaande ontfang zoo blijkt dat minder is uitgegeven
als ontfangen en alzo bij deze komt over te schieten een /308/ zomma van drie guldens elf
stuivers en twaalf penningen
Zegge 3:11:12

Aldus gedaan, gehoort, gelooft en gesloten bij schout en gemeente raad, mitsgaders
notabele van Alblasserdam den zesde November 1821

wg: C.A. Pijl
M. Mak
A. Spruijt
G. de Kluijver
Jan de Kraaij
S. Bakker
C. Mostman
M. van Alphen
Leendert Pijl
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1821/1822
/309/ Rekening, bewijs en reliqua die bij dezen
doende is Johannis Broere in kwaliteit als
kerkmeester van Alblasserdam, als gehad
hebbende de administratie van de kerke goederen
en inkomsten en dat van zodanige ontfang en
uitgeef als denzelve heeft gehad en gedaan zedert
de verantwoording gedaan in de rekening van de
voorgaande kerkmeester gesloten den 6e

November 1821 en alzo over de jaaren 1821 en
1822 alles gesteld in guldens van twintig stuivers,
stuivers en penningen naar advenant.

Ontfang
Eerst van het slot der laast voorgaande rekening
Word alhier gebragt het slot der laast voorgaande rekening op den zesden November 1821 
/310/ gesloten waarbij blijkt dat meerder is ontfangen als uitgegeven een zomma van drie
gulden elf stuivers en twaalf penningen 3:11:12

Ontfang wegens de collecte in de kerk
Den rendant heeft in de loop van den jaare 1821 gecollecteerd in de onderscheide
godsdienst oefeningen, volgens aantekening 155:13:12
En geduurende den jaare 1822 de zomma van 203:1:12

Andere ontfang wegens de kerk regten
Ontfangen voor opengeld der graven en het gebruik der doodkleden van den 1e January
1821 tot den laasten December een zomma van 156:16:0
Item van den eerste January tot den laaste December 1822 144:16:0
/311/
Ontfang wegens tienden de kerk competerende
Ontfangen van de verpagte tienden in 1821 volgens pagtcedulle een zomma van 9:0:0
Item in den jaare 1822 volgens als vore een zomma van 16:0:0

Andere ontfang wegens de zitplaatzen in de kerk
Ontfangen van onderscheide zitplaatzen in de kerk zijnde tans daar in geplaats ... stoelen en
nog ... banken, waaronder ... plaatzen in de banken ter dispositie van de schout staande,
mits daarvoor aan de kerk betalenden, en alzo ontfangen na aftrek van open gebleven en
onbetaalde plaatzen een zomma van 394:3:0
Item over den jaare 1822 mede de zomma van 412:8:0
/312/
Ontfang wegens capitalen aan de kerk behorende
Ontfangen een jaar intrest van een capitaal van een duizend guldens verschenen den 1e July 
1821 25:0:0
Item een jaar intrest verschenen 1 July 1822 tot 25:0:0

Ontfang wegens alderhande zaken
Ontfangen uit handen van den koster Reindert Roor voor Pieter van Schagen wegens koop
van een graft in de Nieuwe Kerk 25:0:0

Nog voor huur van de pastorie tuin in 182.. 8:0:0

Somma totalis van den ontfang deze rekening bedraagd een duizend vijf honderd vier en
zeventig guldens tien stuijvers en vier penningen
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/313/ Uitgeef jegens den vorenstaande ontfang
Betaald aan den Wel Eerwaarde Heer J. Eikmans een vierde jaars tractement of toelage ter
zake zijn Wel eerwaarde zijn dienst met alle iver heeft waargenomen, Maart 1821 200:0:0
Item en ter zake als vore over 1820 tot 200:0:0

Betaald aan den wel eerwaarde heer Van de Leeuw, predicant als voore, het laaste kwartaal
van de toelage ter zake als vore, verschenen 31e December 1821 50:0:0
Aan denzelven het jaar toelage ter zake als vore over 1822 200:0:0

Betaald aan den koster en voorzanger Reinderd Roor voor het een jaar waarnemen van de
kerke diensten over 1821, bij kwiatntie 20:0:0
voor het waarnemen van de avond dienst 10:0:0
voor het ontfangen der kerke regten 6:0:0
/314/ voor het schoon en aan de gang houden van het uurwerk, vullen der graven en regt
leggen van der vloer 10:10:0
voor het digt houden van den heijning om de predicants tuin 10:0:0
voor het stellen van de lantaarn 4:10:0
voor het ruimen der kerkegraven 4:0:0

65:0:0
Item over den jaare 1822 een gelijke zomma van 65:0:0

Betaald aan de directie van de Brand waarborg Societeit voor brandschaden en administratie
kosten over 1820 bij twee quitanties 11:8:8

Betaald aan Abraham de Haan voor wijn bij het nagtmaal in 1821 bij vier kwitantien 13:0:0

Betaald aan Arij Pijl, tuinman, voor verdienste bij twee kwitantien 13:7:0
/315/
Betaald aan Maarte Mak een jaar intrest van een obligatie groot vier honderd gulden,
verschenen ... February 1821 16:0:0

Betaald aan de Heer Cornelis van Diest een jaar intrest van ƒ 150 capitaal ten lasten van de
kerk van Alblasserdam, verschenen November 1821, bij kwitantie 6:0:0

Betaald aan Pieter de Vroom voor eenige verdiensten in het opruimen van de kerk bij de
begrafenis van sommige lijken, bij kwitantie 3:16:0

Betaald aan Aalbert Bos voor verdiensten bij kwitantie 21:15:0

Betaald aan Johannis Cleton, schilder, voor verdiensten aan de kerk en pastorie, bij kwitantie
26:1:0

Aan Gooze van Gelderen voor eenige verdienste aan het uurwerk, bij kwitantie 2:0:0
/316/
Betaald aan Pieter van Schagen voor verdiensten aan de kerk, pastorie en schoolhuis, bij
kwitantie 22:14:0

Betaald aan Jan van der Hoogt voor brood voor het nagtmaal in 1820, bij kwitantie 6:0:0

Den tuinman Arij Pijl komt voor verdiensten in 1821 bij kwitantie 7:4:0

Betaald aan den kamer behanger Berck te Dordrecht voor het behangen van een kamer in
de pastorie, bij kwitantie 45:0:0
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Betaald aan Cornelis Vermeij voor geleverde turf ten gebruijken van de schoolmeester en
kerk, bij kwitantie 12:15:0

Betaald aan Barend Ketting voor verdiensten aan de kerk, pastorie en schoolhuis en
leverantie van hout, bij rekening en kwitantie 70:8:5

Aan Arij Pijl, tuinman, voor het aanleggen van een bleekveld en verdere verdiensten bij
quitantie 5:12:0
/317/
Betaald aan Adriaan Erkelens voor leverantie van teer, bij quitantie 1:8:0

Betaald aan Willem Stans voor het maken van een nieuwe schoorsteen bij hem aangenomen
voor ƒ 98, dus alhier 98:0:0
voor het maken van een bestek 2:14:0

100:14:0

Betaald aan de smit H. Berk (?) voor een ovale Dordsche haard, bij kwitantie 32:0:0

Betaald voor het schoonmaken van de kerk in 1821 22:15:0

Voor het schoonmaken van de pastorie na de vacature een zomma van 24:0:0

Voor het lugten van de pastorie 1:16:0

Betaald aan de kerke visitatores in 1821 20:0:0
/318/
Betaald aan Aart Herwig en Pieter Nonhof voor eenige verdiensten bij twee kwitantien

1:4:0

Betaald aan Jan Tuijtel voor op rekening van gedaane verschotten 10:0:0

Betaald aan Pieter van Schagen voor verdiensten in vroegere jaaren bij drie kwitantien, de
zomma van 30;19:4

Betaald aan Abraham Nugteren, correspondent van de brand waarborg societeit voor
brandschaden en kosten, bij twee kwitantien 10:14:8

Betaald aan A. de Haan voor vragt en betaling van de wijn bij het nagtmaal, bij vier kwitantien
14:11:0

Aan Maarten Mak voor een jaar intrest van een kapitaal van ƒ 400, verschenen 21 February
1822, bij kwitantie 20:0:0
/319/
Betaald aan den tuinman Arij Pijl voor verdiensten in 1822 bij kwitantie 2:0:0

Betaald aan Jacob Roobol voor leverantie van boomen 3:10:0

Betaald aan Jan Cleton mr. schilder voor verdiensten en leverantie van verw, bij rekening en
kwitantie 112:10:0
Denzelve nog bij kwitantie 23:0:0

Betaald aan Barend Ketting, timmerman, voor verdiensten en leverantie van hout en spijkers,
bij als vore 130:1:0
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Betaald aan Jan van der Hoogt voor leverantie van brood voor het nagtmaal, bij als vore
6:0:0

Betaald aan den schoenmaker voor het repareren van brandemmers, bij kwitantie 2:14:0
/320/
Betaald aan J. de Knegt voor eenige verdiensten 0:18:0

Betaald aan de weduwe Van der Ent en Van der Velden, lootgieter, voor verdiensten bij
rekening en kwitantie 32:10:0

Aan den metzelaar Pieter van Schagen voor verdienste aan de kerk en schoonmaken bij
twee rekeningen en kwitantien 25:16:12

Betaald aan den smit A. Bos voor verdiensten bij rekening en kwitantie 53:1:8

Betaald aan Lepman voor een riem aan de klok bij quitantie 3:6:0

Betaald aan Cornelis Kreukniet voor zand voor de kerk 3:14:0

Betaald aan Cornelis Vermeij voor geleverde turf bij quitantie 12:0:0

Betaald aan de heer Van Diest een jaar intrest van een obligatie groot ƒ 150 gld, verschenen
12 November 1822, bij kwitantie 6:0:0
/321/
Betaald aan Pieter van Beest voor een schuit zand 1:0:0

Betaald aan Adriaan Erkelens voor leverantie van hout aan het schoolhuis, bij rekening en
kwitantie 5:15:0

Aan Joost Boers voor rietmatten betaald 0:17:0

Aan Pieter de Vroom voor eenige verdiensten bij rekening en kwitantie 2:7:0

Betaald aan grondlasten van het schoolhuis bij billet en kwitantie 8:14:0

Nog voor de perzonele en meubilaire belasting van het pastoriehuis, bij kwitantie 8:2:0

Betaald aan de kerk visitatores voor het aandeel van de gemeente Alblasserdam 20:0:0

Betaald aan het schoonmaken van de kerk, als ordinair 22:15:0

Betaald voor vier inktkokers, bij kwitantie 2:10:0

Aan oli voor de klok betaald 0:10:0
/322/
Betaald aan Jan Tuijtel op rekening van gedaan verschot voor de brand assurantie

10:0:0

Betaald aan Cornelis Alidanus Pijl een zomma van dertig guldens negen stuivers benevens
de verschotten geduurende twee jaren tot drie guldens dus te zame ter zomma van drie en
dertig guldens negen stuivers 33:9:0
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Betaald aan blokgeld van de tienden en eenige verteringen over de jaren 1821 en 1822 te
zamen 1:18:0

Betaald het restant in de beroepings kosten van Dominus de Leeuw, welke na onderscheiden
ommegangen en inzamelingen niet te bekomen was, tot een zomma van vier en twintig
gulden 24:0:0

Betaald voor het locaal, vuur en ligt, tot het doen van deze rekening 4:10:0

Somma totalis van den uitgeef dezer rekening bedraagt een zomma /323/ van een duizend
vijf honderd twee en zeventig gulden agt stuijvers en agt penningen
Zegge 1572:8:8

Vereffent den uitgeef tegens den vorenstaande ontfang, zoo blijkt dat meer is ontfangen als
uitgegeven een zomma van twee gulden eene stuiver en twaalf penningen
Zegge 2:1:8

Aldus gedaan, gehoort, gelooft en gelsoten bij schout en gemeente raden mitsgaders
notabele van Alblasserdam den 19e November 1825

wg: C.A. Pijl
M. Mak
A. Spruijt
S. Bakker
C. Mostman
Cornelis Smit
G. de Kluijver
Rijkee
A. Bos
Johs. Broere
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1823/1824
/324/  Rekening, bewijs en reliqua die bij dezen
doende is Abraham de Haan in qualiteit als
kerkmeester van Alblasserdam, als gehad
hebbende de administratie van de kerke goederen
en inkomsten en dat van zodanige ontfang en
uitgeef als dezelve heeft gehad en gedaan zedert
de verantwoording van de voorgaande
kerkmeester, gesloten den 19e November 1825 tot
dato in deze vermeld en alzo over de jaaren 1823
en 1824, gesteld in guldens van honderd cent.

Ontfang
Eerst van het slot der laast voorgaande rekening
Word alhier gebragt het slot der laast voorgaande rekening op den 19e November 1825 
gesloten waarbij blijkt dat meerder is ontfangen als uitgegeven een zomma van twee gulden
zeven en een halve cent ƒ 2.7½

/325/ Twede ontfang wegens de collecte in de kerk
De rendant heeft in den jaare 1823 gecollecteerd in onderscheide godsdienst oeffeningen
een zomma van een honderd vier en negentig gulden negentig cent 194,90
En in de loop van den jare 1824 een zomma van een honderd agt en zeventig gulden twee
en twintig en een halve cent 178,22½

Andere ontfang wegens de kerke regten
Ontfangen voor het openen der graven en het gebruik der doodkleden van den eerste
January tot den laasten December 1823 een zomma van een honderd twee en veertig
gulden zeventig cent 142,70
Item van den eerste January tot den laasten December 1824 de zomma van een honderd
zeven en twintig gulden dertig cent 127,30
/311/
Ontfang wegens tienden de kerk competerende
Ontfangen van de verpagte /326/ tienden de kerk competerende in de jare 1823 een zomma
van 22,00
Item in den jaare 1824 volgens pagtcedulle een zomma van 5,00

Andere ontfang wegens de zitplaatzen in de kerk
Ontfangen van onderscheide zitplaatzen in de kerk zijnde daar in geplaats ... stoelen en nog
... plaatzen in gesloten banken, waaronder ... plaatzen in de banken ter dispositie van de
schout, mits daar voor betalende aan de kerk, en alzo ontfangen na aftrek van open
geblevenen en onbetaalde plaatzen een zomma van vier honderd drie gulden dertig cent
over den jaare 1823, dus 403,30
Item over den jaare 1824 een zomma van vier honderd en twee guldens 402,00
/327/
Ontfang wegens capitalen aan de kerk behorende
Ontfangen een jaar intrest van een capitaal van een duizend guldens verschenen den eerste
July  1823, de zomma van vijf en twintig gulden 25,00
Item een jaar intrest verschenen eerste July 1824 mede 25,00

Andere ontfang van alderhande zaken
Ontfangen van Aalbert Bos voor eenig oud ijzer4,60
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Somma totalis van den ontfang deze rekening bedraagt een zomma van een duizend vijf
honderd negen en twintig guldens dertig cent

Zegge 1529,30

/328/ Uitgeef tegens den vorenstaande ontfang
Betaald aan den Wel Eerwaarde Heer .. Van der Leeuw, predikatn alhier, voor toelage aan
zijn Weleerwaarde besproken zederd 31 december 1822 tot zijn vertrek, een zomma van een
honderd drie en tagtig gulden dertig cent 183,30

Item aan den WelEerwaarde Heer J. de Wijs, predicant alhier zederd zijn komst alhier, tot 31
december 1824, een zomma van een honderd zestien gulden vijf en zestig cent

116,65

Betaald aan den koster en voorzanger Rijnier Roor voor het een jaar waarnemen van de
kerke dienst over 1823, bij kwitantie 20,00
voor het waarnemen van de avond dienst 10,00
voor het ontfangen der kerke regten 6,00
voor het schoon en aan den gang houden van het uurwerk, het vullen der graven /329/ recht
leggen van der vloer als anders 10,50
voor het digt houden van de heining om des predikants tuin 10,00
voor het stellen van de lantaarn 4,50
voor het ruimen der kerkegraven 4,00

65,00
Item over den jaare 1824 een gelijke zomma van vijf en zestig gulden 65,00

Betaald aan de brandwaarborg maatschappij, voor brandschaden en administratie kosten
volgens quitantie, in den jaare 1823 12,40

Betaald aan ... voor wijn tot gebruik bij het nagtmaal, bij kwitantie 13,00

betaald aan Jan van der Hoogt voor geleverd brood tot het gebruik bij het nagtmaal, bij als
vore 6,00

Betaald aan den ontfanger der /330/ directe belastingen, de grondlasten van het
schoolgebouw over 1823, bij kwitantie 5,50

Betaald aan Maarten Mak een jaar intrest van een obligatie groot vier honderd gulden ten
lasten van de kerk verschenen february 1823 20,00

Aan den heer Cornelis van Diest een jaar intrest van een obligatie een honderd vijftig gulden,
verschenen November 1823, bij kwitantie 6,00

Betaald aan de heeren kerkvisitators in den jaare 1823 de zomma van 20,00

Betaald aan de schoonmaaksters van de kerk, het witten en pleisteren en eenige leverantie,
bij kwitantie 29,80

Betaald aan Cornelis Smit, houtkoper, het restant zijner rekening wegens geleverde
houtwaren 11,60

Betaald aan den houtkoper Fop Smit voor geleverde houtwaren in 1821 en 1822, bij kwitantie
53,82½
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/331/ Geleverd aan P. Bluman voor leverantie van een nieuwe riem aan de klok, bij als vore
3,00

Betaald aan Goze van Gelder voor reparatie aan het uurwerk als anders bij als vore 1,80

Betaald aan Leendert ‘t Hoen voor verdiensten aan de kant bij het scholhuis bij als vore 5,05

Betaald aan den schilder en glazemaker Jan Cleton voor verdiensten in 1822 bij quitantie
58,92½

Aan den metzelaar Cornelis van Schagen voor verdiensten in 1822, bij kwitantie 17,20

Aan den timmerman Barend Ketting voor verdiensten in den jaare 1822, bij als vore 21,42½

Betaald aan den smit Aalbert Bos voor verdiensten en leverantie van ijzerwerk bij als vore
41,00

Betaald aan den schoenmaker Pleun Hartman voor reparatie van brand emmers, bij als vore
3,65

/332/ 
Betaald aan Pieter Rootnat voor arbeidsloon bij als vore 4,05

Betaald aan Ary Koster voor geleverde doorn, bij als vore 2,25

Nog betaald voor eenige doorne stekken 1,25

Betaald voor het perzoneel van het dominees huis of pastorie voor de 1, 2, 3, 4 grondslag, bij
kwitantie 55,89½

Betaald aan Pieter Vermeij voor leverantie van turf, bij als vore 13,45

Betaald aan Jan Tuijtel het geene door denzelve was verschoten voor de kerk bij de
assurantie inlage, bij kwitantie 10,00

Aan Ary Pijl voor eenige verdiensten, bij quitantie 1,20

Betaald aan den heer Van Wageningen, belast ing voor de waterstaat, bij kwitantie 0,42

Betaald voor het personeel van schoolhuis wegens 1, 2, en 3 grondslag, bij kwitantie 6,20
/333/
Betaald aan Pieter van Beest voor een schuit zand 4,00

Voor een blekke brand emmer 1,40

Voor reparatie van de matrassen 1,90

Voor inctkokers betaald 1,20

Verders betaald snuiters, blakers, voor het schoonmaken en opruimen van de Oude Kerk,
boenen van straten en andere verschotten en verdiensten, bij notitie 7,20

Betaald aan de directeuren van de Brandwaarborg maatschappij voor brandschaden in 1823
en administratie kosten van 1824, bij kwitantien 10,12½
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Betaald aan het schoonmaken van de kerk en eenige gedane leverantie, bij quitantie 29,55

Betaald voor het schoonmaken van de pastorie 20,00

Betaald aan de heeren kerk visitatores voor de classicale kwote voor 1824, bij quitantie
20,00

Betaald aan de grondlasten 1824 van het schoolhuis, bij als vore 5,60
/334/
Betaald aan Maarten Mak een jaar intrest van een obligatie groot vier honderd gulden tot
lasten van de kerk, verschenen february 1824, bij quitantie 20,00

Aan den heer C. Van Diest een jaar intrest verschenen November 1824 van een obligatie
groot een honder vijftig guldens, bij kwitantie 6,00

Betaald aan Jan van der Hoogt voor leverantie van brood tot gebruik bij ht nagtmaal, bij als
vore 6,00

Betaald aan wijn voor het gebruik als vore 13,00

Betaald aan Johannis de Bruyn voor arbeids lonen, bij quitantie 9,00

Betaald aan Jan Cleton voor verdiensten van verwen en glazenmaken, bij kwitantie 47,05

Betaald aan den metzelaar Jan Mosterd voor verdiensten en leverantie aan de kerk en
pastorie, bij kwitantie 88,85
/335/
Betaald aan Barent Ketting voor verdiensten van timmerwerk en eenige leverantie van hout,
bij kwitantie 45,55

Betaald aan den smit Aalbert Bos voor verdienste en leverantie van ijzer, bij als vore 12,60

Betaald aan den rietdekker Pieter Korteland voor verdienste en leverantie, bij kwitantie
29,27½

Betaald aan Gerrit Vermeij voor geleverde turf, bij kwitantie 13,45

Betaald aan Jan Tuijtel het restant van het geene hem was competerende, bij kwitantie
9,5½

Aan den tuinman Willem Mulder voor eenige verdienste bij als vore 7,00

Aan Dirk Mulder voor eenig arbeidsloon 1,00

Betaald aan de weduwe Pieter van der Heu voor leverantie van mest in des predikants tuin,
bij quitantie 3,50
/336/
Betaald aan Adriaan Erkelens voor leverantie van hout bij quitantie 12,30

Betaald aan Maarten Zwartbol voor een vragt zand, bij als vore, en verdienste, samen 6,20

Betaald aan den wijnkoper Schotman voor leverantie van wijn tot het nagtmaal in 1814, bij
kwitantie 27,57½
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Betaald aan Dirk Meijer voor leverantie van een nieuwe waterton, bij als vore 3,50

Betaald aan de heer Van Eijk, houtkoper te Dordrecht, voor leverantie van hout, bij als vore
7,20

Aan Bart Blom voor verdiensten, bij als vore 3,52½

Aan Pieter Nonhof bij quitantie 1,20

Betaald onderscheiden verdiensten en leverantien, als aan de leverantie van twee
fournuispotten, voor zaken aan den heining, voor zand en andere kleine verschotten, bij
notitie, tezamen 17,40

Betaald voor het parsoneel /337/ van de woning van de schoolonderwijzer, bij kwitantie
5,96½

Betaald aan Willem Westman voor leverantie van boomen, bij quitantie 3,00

Voor olij voor de klok betaald 0,50

Betaald voor het blokgeld van de tienden, in deze jaaren 0,90

Somma totalis van den uitgeef dezer rekening bedraagd een duizend drie honder zes en
vijftig gulden veertig cent
Zegge 1356,40

Vereffent den uitgeef tegens den vorenstaande ontfagn, zoo blijkt dat meerder is ontfangen
als uitgegeven een zomma een hondert twee en zeventig gulden negentig cent
Zegge 172,90

Aldus gedaan, gehoord, gelooft een gesloten
wg. S. Bakker
Jan de Kraaij
G. De Kluijver
A. Pijl
A. Nugteren
A. Bos
M. Goedhart
A. de Haan
Johannis Boele
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1825/1826
/338/ Rekening en verantwoording die bij dezen is
doende Abraham de Haan in qualiteit als
kerkmeester van Alblasserdam, gehad hebbende
de administratie der kerke goederen en inkomsten
en dat van zodanigen ontfang en uitgeef als
dezelve deswegen heeft gehad en gedaan zedert
zijne rekening over de jaaren 1823 en 1824 op
heden gesloten tot dato in dezen gemeld en alzo
over de jaaren 1825 en 1826, gesteld in guldens
van een honderd centen.

Ontfang
Eerst van het slot der laast voorgaande rekening
Bij slote der rekening van de vorige jaren blijkt dat meerder was ontfangen als uitgegeven
een zomma een honderd twee en zeventig gulden negentig cent ƒ 172,90
/339/
Twede ontfang wegens de collecte in de kerk
De rendant heeft in den jaare 1825 gecollecteerd in onderscheide godsdienst oefeningen een
zomma van een honderd twee en tagtig gulden twee en zeventig cent 182,72

En in de loop van den jaare 1826 een zomma van een honderd zes en tagtig gulden veertig
cent 186,40

Andere ontfang wegens de kerke regten
Ontfangen voor het openen der graven en het gebruik der doodkleden van den eerste
January tot den laasten December 1825 een zomma van een honderd negen gulden
zeventig cent 109,70

Item over den jaare 1826 eene zomma van een honderd twee en veertig gulden vijf en dertig
cent 142,35

Ontfang wegens tienden de kerk competerende
Ontfangen van de verpagte /340/ tienden de kerk competerende in den jare 1825 de zomma
van 11,00

Item in den jaare 1826 tot vijftien gulden 15,00

Andere ontfang wegens de zitplaatzen in de banken en stoelen
Ontfangen van onderscheide zitplaatzen in de kerk als van ... stoelen en nog ... plaatzen in
de gesloten banken, waaronder ... plaatzen ter dispositie van de burgemeester, mits zijlieden
daar voor betalende aan de kerk zo lange aan dezelve dat zal worden vergunt, en alzo na
aftrek van open geblevenen en onbetaalde plaatzen ontfangen van vier honderd acht gulden
zeven centen 408,07

Ter zake als voren in den jaare 1826 een zomma van vier honderd vijf en dertig guldens vijf
centen 435,05
/341/
Anderen ontfang wegens capitalen aan de kerk toebehorende
Ontfangen een jaar intrest van een capitaal van een duizend guldens verschenen den eerste
July  1825 25,60

Item over den jare 1826 25,60
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Andere ontfang van allerhande zaken
Ontfangen van Aalbert Bos voor de koop van twee peerenbomen elf gulden 11,00

Van Aarnout Verkerk voor oude steenen 3,00

Zomma totalis van den uitgeef [bedoeld is: ontfang] deze rekening bedraagt een duizend
zeven honderd vier en twintig gulden negen en dertig en een halve cent 1724,39½

/342/
Uitgeef jegens vorenstaande ontfang
Betaald aan den Wel Eerwaarde Heer J.E.C. de Wijs, predicant alhier, voor toelage aan zijn
wel eerwaarde toegelegd zederd 1 January, tot den laasten December des jaar 1825, bij
kwitantie de zomma van twee honderd gulden 200,00

Aan denzelve over den jaare 1826 gelijke zomma van twee honderd gulden 200,00

Betaald aan den koster en voorzanger Reinderd Roor voor het een jaar waarnemen van de
kerke diensten over 1825 20,00
voor het waarnemen van de avond dienst 10,00
voor het ontfangen der kerke regten 6,00
voor het schoon en aan de gang houden van het uurwerk en vullen der graven en regt
leggen van de vloer, als anders 10,00
voor het digt houden van den heijning om de tuin 10,00
/343/ voor het stellen van de lantaarn 4,50
voor het ontfangen van de kerke regten 4,10

65,00
Item over den jaare 1826 een gelijke zomma van vijf en zestig gulden 65,00

Betaald aan de brand waarborg maatscahppij voor administratie kosten en bijdragen wegens
de verzekering tegen brand van het schoolhuis en pastorie voor den jaare 1825 bij kwitantie
twaalf gulden acht en dertig en een halve cent 12,38½

Item over den jaare 1826 gelijke zomma van twaalf gulden acht en dertig en een halve cent
12,38½

Betaald voor het schoonmaken van de kerk in 1825 twee en twintig gulden zes en zeventig
cent 22,76

Aan de metzelaar Aarnoud Verkerk ter zake als vore in 1825 6,00

Item in 1826 gelijke zes gulden 6,00
/344/
Betaald aan de heeren kerkvisitatores voor derzelver kwota voor 1825, twintig gulden 20,00

Item over den jaare 1826 bij kwitantie gelijke twintig gulden 20,00

Betaald aan Jan van der Hoogt voor leverantie van brood bij het nagtmaal, zes gulden 6,00

Item over den jaare 1826 gelijke zes gulden 6,00

Betaald aan Jan Cleton, verwer, voor verdienste en leverantie van verw en glazen, drie en
negentig gulden zes en vijfitg cent 93,56
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Betaald aan den metzelaar Klaas Mosterd voor verdienste en leverantie van kalk, de zomma
van zes en zestig gulden vijf en veertig cent 66,45

Betaald aan Barend Ketting voor verdienste en leverantie van hout en spijkers vijf en vijftig
gulden negentig cent 55,90

Betaald aan den smit Aalbert Bos voor verdienste en leverantie twee en twintig gulden vijf en
twintig cent 22,25
/345/
Betaald aan de weduwe Van der Ende en Van der Velden lootgieters, voor verdienste en
leverantie de zomma van zeven en tagtig gulden drie en vijftig centen 87,53

Betaald aan Cornelis Smit voor leverantie van steen negentien gulden en vijf cent 19,05

Betaald aan Adrianus Erkelens voor leverantie van houtwaren tien gulden zeventig cent
10,70

Betaald aan Maarten Zwartbol voor geleverd zand drie gulden 3,00

Betaald aan Pieter Vermeij voor geleverde turf dertien gulden vijftig cent 13,50

Betaald aan Goose van Gelderen voor verdienste aan het uurwerk 1,80

Betaald aan de heer C. Van Diest een jaar intrest van een oblogatie groot ... verschenen in
November 1825 6,00

Aan Maarten Mak een jaar intrest van een obligatie groot vier honderd gulden, verschenen
February 1825 20,00
/346/
Betaald voor het regt van personeel, van deuren en vengsteren van de pastorie 11,40

Betaald de grondlasten van het schoolhuis over 1825, vijf gulden vijf cent 5,05

Betaald voor wijn tot gebruik bij het nagtmaal, dertien gulden 13,00

Bbetaald voor vier nieuwe blekke emmers, als brandgereetschap 5,60

Voor twee nieuwe blakers betaald 1,00

Voor zes nieuwe inktkokers betaald 1,80

Voor eenige reparatie 0,15

Betaald voor het kruijen van zand 1,20

Voor het inbinden van een gezangboek 0,60

Betaald aan Johannis de Bruin voor het teren van de heining en zwartzel, samen 3,10

Betaald aan scheepsvragt voor de loodgieter, gereetschappen en vervoeren van lood, twee
gulden 2,00

Betaald voor het opmaken van de kerke sloot 0,80
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Betaald voor olij aan de klok 0,50

Betaald voor belasting op de deuren en vengsters van het schoolhuis 4,56
/347/
Betaald aan Jan Cleton voor verdiensten als verwer en leverantie van verw en glazen,
verwen van de gang in het schoolhuis in 1826, bij twee quitanties 49,07½

Betaald aan den metzelaar Jan Mosterd en comp. Voor verdienste en leverantie 45,55

Betaald aan den timmerman Barend Ketting voor verdienste en leverantie van hout, een
honderd gulden en twintig cent 100,20

Den smit Aalbert Bos voor als vore twintig gulden vijf en veertig cent 20,45

Betaald aan G. van Hengels voor leverantie van koperen arm en verder koper werk 18,85

Betaald aan Cornelis Smit voor leverantie van steen bij twee rekeningen 29,00

Aan Adriaan Erkelens voor leverantie van leer, een gulden vijftig cent 1,50
/348/
Betaald aan Adriaan Oomis voor dekloon en leverantie van riet 19,25

Betaald aan Pieter Vermeij voor geleverde turf 13,50

Betaald aan Van Bladergroen en Comp. Voor geleverd touwerk 13,20

Betaald aan Leendert ‘t Hoen voor het vletten van aard en zand en uitbaggeren van de sloot
10,70

Betaald aan de heer Cornelis van Diest een jaar intrest van een obligatie groot een honderd
vijftig gulden, verschenen November 1826 6,00

Betaald aan Maarten Mak een jaar intrest van een obligatie tot lasten van de kerk,
verschenen 8 February 1826 20,00

Betaald voor het personeel van de vier eerste grondslagen over 1826 18,11

Betaald voor de grondlasten van het huis van den schoolonderwijzer 5,15
/349/
Betaald aan Mattheus van der Perk voor het aandeel van drie nieuwe raamen in de kerk

26,00

Betaald aan Johannis Pijl op rekening van zijn aangenomen werk van negen nieuwe rmen,
voor een vierde 62,50

Voor een fooij betaald 3,00

Betaald voor het schrijven van het bestek 3,30

Betaald voor een kaggel in het school, zes en twintig gulden 26,00

Betaald voor een slot aan de binnendeur van ‘t schoolhuis 26,00



-113-

Betaald voor vier nieuwe brandemmers en het nummeren tezame, een zomma van zes
gulden tagtig cent 6,80

Betaald voor een bel in het schoolhuis en koperdraad 2,05

Betaald voor reparatie van vier blakers 0,85

Nog betaald van eenig verschot en arbeidsloonen 1,30
/350/
Nog betaald van planken voor een zandhok en reparatie van gordijnen tezamen 2,00

Betaald aan Fop Smit voor leverantie van hout bij rekening 2,10

Betaald aan Pieter de Vroom voor verscheide verdiensten bij het begraven, bij kwitantie
10,98

Betaald voor het opmaken van de kerksloot 0,80

Betaald voor een fles terpentijn en bruinsel te zamen 1,40

Betaald voor eenige verdiensten in het opruimen van de kerk 2,70

Betaald voor de vier grondslgen van het personeel van het schoolhuis 6,24

Betaald aan olij voor de klok 0,25

Betaald voor het schoonmaken van de kerk in 1826 de zomaa van twee en twintig gulden vijf
en zeventig cent 22,75

Betaald voor de wijn bij het nagtmaal in 1826 13,00
/351/
Betaald aan den heer Van Meteren voor gedane leverantie bij vorige gelegenthedens, bij
kwitantie 44,00

Betaald voor blokgeld van de tienden 0,60

Voor huur van het locaal, vuur en ligt tot het houden der vergadering en benodigd papier
6,00

Somma toatlis van de vorenstaande uitgeef bedraagd te zamen een zomma van een duizend
zeven honderd tien gulden en dertig en een halve cent

Zegge 1710,30½

Vereffent den uitgeef tegens den vorenstaande ontfang zoo blijkt dat meerder is ontfangen
als uitgegeven een zomma van veertien gulden en negen en negentig cent 14,99
/352/
Aldus gedaan, gehoort, gelooft en gesloten bij den aftredende kerkmeester en het goede slot
aan zijn mede kerkmeester overhandigd den 23 december 1829
S. Bakker
Jan de Kraaij
G. De Kluijver
A. Pijl

A. Nugteren
A. Bos
A. De Haan
Johannis Boele
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1827-1829
/353/ Rekening en verantwoording die bij dezen is
doende Johannis Boele in qualiteit als kerkmeester
van Alblasserdam, gehad hebbende de administratie
der kerkegoederen en inkomsten en dat van
zodanige ontfang en uitgaaf als denzelve
deswegens heeft gehad en gedaan zederd de
laatste rekening, gesloten den 23 December 1827,
doch over den jaren 1827, 1828 3n 1829, gesteld in
guldens van een honderd cents.

Ontfang
Eerst van het slot der laatst voorgaande rekening.
Bij slote der rekening van de vorige jaren blijkt dat meerder was ontvangen als uitgegeven
eene somme van veertien guldens negen en negentig cents, zegge 14,99

Ontfang wegens de collecte in de kerk
Den rendant heeft geduurende /354/ den jaare 1827 gecollecteerd in onderscheiden
godsdienst oefeningen volgens aantekening een somma van 151,70

En in de loop van den jare 1828 een zomma van 190,25

En in de loop van den jare 1829 eene somma van 171,25

Andere ontfang wegens de kerke regten
Ontfangen voor het openen der graven en het gebruik der doodkleden van den eersten
January 1827 tot de laasten december 1827 eene zomma van 123,80

Item over den jare 1828 eene zomma van 138,40

Ontvangen van de gemeente ontvanger voor schade vergoeding wegens het ophouden van
begraven in de kerk over 1829 eene somma van 30,00

Ontvangen wegens de tienden de kerk competerende
/355/ Ontfangen van de verpagte tiendens de kerk competerenden over de jaren 1827, 1828
en 1829 de somma van 24,00

Andere ontfang wegens de zitplaatsen in de banken en stoelen
Ontfangen van onderscheiden zitplaatzen in de kerk als van stoelen daar in geplaatst en nog
in de gelsoten banken waar onder ... plaatzen ter dispositie van de heer burgemeester, mits
zijlieden daar voor betalen aan de kerk zoo lange aan dezelve zal worden vergunt, en alzoo
na aftrek van de onbetaalde gebleven plaatszen over den jare 1827 ontvangen eene somma
van 409,20

Ontfangen ter zaake als voren over den jare 1828 eene somma van 406,20

Ontfangen ter zaake als voren over den jare 1829 eene somma van 416,40
/356/
Andere ontfang wegens capitalen aan de kerk toebehorende
Ontfangen zes maanden intrest van een capitaal van een duizend guldens ten laste van het
Koningrijk Verschenen 31 december 1827 na aftrek der onkosten eene somma van 11,80

Item over den jare 1828 23,60
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Item over den jare 1829 23,60

Andere ontfang van alle andere zaken
Ontfangen van Arie Vlink voor de koop van twee kaggels eene somma van 4,00

Ontfangen van de gemeente ontfanger voor de koop van de baarlakens en gereedschappen
tot het begraven, eene somma van 42,85

Ontfangen voor de verkoop van een oude tinnen schotel en eenige ongangbaare duiten
10,17

Ontfangen uit handen van de kerkmeester Willem Jansen /357/ tot betaling van eenige nog
openstaande rekeningen over den jare 1829, eene somma van 88,68

Uitgaaf jegens den vorenstaande ontfang
/358/ Betaald aan den WelEerwaarde Heer J.E.C. de Wijs, predicant alhier, voor toelagen aan
zijn WelEerwaarde toegeleijt zedert 1 January tot den laatsten December 1827, bij kwitantie
de somma van 200,00

Aan denzelve over den jare 1828 gelijke somma van 200,00

Aan denzelve over den jare 1829 gelijke somma van 200,00

Betaald aan den koster en voorzanger Rijnderd Roor voor een jaar waarnemen van de
kerkedienst over den jare 1827 20,00
Voor het waarnemen van den avonddienst 1827 10,00
Voor het ontfangen van de kerkeregten 6,00
Voor het schoon en aan de gang houden van het uurwerk en vullen der graven, regtleggen
van de vloer 10,00
Voor het digthouden van den heining om de tuin 10,00
/359/ Voor het stellen van de lantaarns 4,50
Voor het ruimen van de kerkgraven 4,50

65,00

Item over den jare 1828 gelijke somma van 65,00

Item over den jare 1829 met uitzondering wegens het ontvangen der kerkeregten de somma
van 59,00

R. Roor betaald voor het verschot wegens belasting van deuren en vengsters over den jare
1827 en 1828 eene somma van 16,08

Betaald aan de heeren kerkvisitators in den jare 1827, 1828 en 1829 tezamen eene somma
van 60,00

Betaald aan de brandwaarborg maatschappij voor administratiekosten en bijdragen wegens
de verzekering tegen brand van het schoolhuis en pastorie voor den jare 1826 eene somma
van 10,13

Item over den jare 1827 na aftrek van eenige restitutie van inleg gelden eene somma 
van 2,44½

Item over den jare 1828 eene somma van 11,70
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/360/
Betaald aan den timmerman Barent Ketting voor gedaane leverantie van hout en spijkers en
verdiensten, bij rekening en quitantie over den jare 1826 34,39½

Betaald aan en ter zake als voren over den jare 1827, bij rekening en quitantie 162,75

Betaald aan en ter zake als voren over den jare 1828 bij rekening en quitantie 23,45

Betaald aan den timmerman Leendert Pijl en zoon ter zaken als voren over den jare 1828, bij
als voren 31,85

Betaald aan en ter zake als voren over den jare 1829 eene somma van 7,05

Betaald aan den timmerman Johannis Rijkee ter zake als voren over den jare 1829 62,15

Betaald aan de verwer Johannis Cleton voor leverantie van verf en glaswerk en verdiensten
over den jare 1826 bij twee rekeningen en quitantien 65,12½

Betaald aan en ter zake als voren over den jare 1828 bij twee quitantien 4,10

Betaald aan en ter zake als voren over den jare 1829 bij 2 quitantien 7,10
/361/
Betaald aan den verwer Frans Lambinon voor verdienste en leverantie van verf over den jare
1827, 1828 en 1829 bij 5 rekeningen en quitanties te zamen 50,05

Betaald aan Cornelis Smit voor geleverd hout en steen in den jare 1826, 1828 en 1829, bij
drie quitantien 18,27½

Betaald aan de metzelaar Arnout Verkerk voor verdiensten en leverantie van kalk en steen bij
rekening over den jare 1826 41,43½

Betaald aan den metzelaar Cornelis van Schagen ter zake als voren over den jare 1827 bij
quitantie 21,77

Betaald aan en ter zake als voren over den jare 1828 bij quitantie 24,32

Betaald aan en ter zake als voren over den jare 1829 bij quitantie 11,90½

Betaald aan den smit Aalbert Bos voor verdiensten en leverantien van ijzerwerk voer den jare
1826 bij rekening en quitantie 12,65

Betaald aan en ter zake als voren over den jare 1827 bij quitantie 16,65
/362/
Betaald aan en ter zake als voren over den jare 1828 bij rekening en quitantie 22,55½

Betaald aan en ter zake als voren over 1829 bij quitantie 16,87½

Betaald aan Maarten Mak voor een jaar intrest van een obligatie ten laste van de kerk,
verschenen 8 February 1827 20,00

Betaald aan Fop Smit, thans houder van de obligatie, voor een jaar intrest van een obligatie
ten laste van de kerk, verschenen 8 February 1828 20,00
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Betaald aan en ter zake als voren, verschenen 8 February 1827 20,00

Betaald aan Cornelis van Diest drie jaar intrest van een obligatie ten laste van de kerk
verschenen November 1827, 1828 en 1829, bij quitantie 18,00

Betaald aan den ontfanger der directe belasting voor personeel van de pastorie, over 1827,
eene somma van 19,62½

Betaald aan denzelve voor grondlasten van ‘t school, 1828 4,90

Betaald aan en ter zake als voren over den jaren 1829 4,70

Betaald aan als voren voor personeel van de pastorie 1828 bij quitantie 20,76
/363/
Betaald aan den ontfanger der directe belasting voor personeel van de vier eerste
grondslagen over den jare 1829, bij quitantie 20,00

Betaald of gerestitueerd aan de schoolonderwijzer voor gedaane betaling wegens personeel
van de vier eerste grondslagen van zijne woning over den jare 1829, eene somma 
van 10,73½

Betaald aan de loodgieter Van der Ent en Van der Velden voor verdiensten en leverantie van
lood in den jare
1826, een somma van 13,64
item in den jare 1827 27,84½
item in den jare 1828 14,43½
item in den jare 1829   6,96
tezamen 62,88

Betaald aan Jan van der Hoogt voor leverantie van het brood bij het nagtmaal voer 1826,
1827, 1828 en 1829, tezamen bij 4 quitantien 24,00

Betaald aan P. Vermeij voor leverantie van turf over den jare 1827, 1828 en 1829, bij drie
quitantien 42,00

Betaald aan Arij Erkelens voor oud hout in 1826 en 1827, bij quitantie 11,32½
/364/
Betaald aan den boekbinder J.C. Koert te Rotterdam voor geleverde bijbels en gezangen en
inbinden van dezelve over den jare 1827, 1828 en 1829, bij vier quitantien te zamen 72,50

Betaald aan den timmerman Willem Stans en Johannis Pijl in voldoening wegens
aangenomen werk van het stellen van negen nieuwe ramen mits alle der daartoe benodigde
materialen en arbeidsloon, bij quitantie een somma van 187.50

Betaald aan J. Roobol voor geleverde beuken veeren in 1829 bij quitantie 15,00

Betaald voor geleverde wijnen bij het nagtmaal over den jaare 1827, 1828 en 1829 te zamen
eene somma van 39,00

Betaald aan Arie Nouwen voor geleverd zand in 1827 en 1829 7,20

Betaald aan Gose van Gelder voor reparatie aan het uurwerk in 1827 2,80
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Betaald aan Ledeboer voor geleverd laken voor het bekleden van /365/ predikstoel in 1829
7,50

Betaald aan H.C. Wijmans voor geleverde franjes aan de predikstoel 1829 bij quitantie 4,20

Betaald aan B. Jansen, kleermaker, voor maakloon van het laken 0,95

Betaald voor koperen spijkertjes tot het bekleden van het laken 1829 2,50

Betaald aan Arij Koster voor geleverde boomen in 1828 bij quitantie 2,00

Betaald aan weduwe Knijff voor geleverde pannen 4,50

Betaald aan A. Ooms voor verdiensten bij quitantie 1,00

Betaald voor het schoonmaken van de kerk in den jare 1827, 1828 en 1829, als ordinair
68,25

Betaald aan den metzelaars ter zake als voren voor 1827, 1828 en 1829 18,00

Betaald voor twee knoppen aan de buitendeur van de pastorie in 1827 eene somma 
van 12,00

Betaald voor het schoonmaken van de bermsloot 1,10
/366/
Betaald voor tarpeteijn, bruineersel en witstok in 1827 te zamen 6,27

Betaald voor groen laken, voor een kistje bruineersel en brieven post in 1828 te zamen 2,90

Betaald voor bruineersel enz. In 1829 eene zomma van 1,50

Betaald over grondlasten van de school over den jare 1827 4,90

Betaald voor huur van het locaal, vuur en ligt tot het houden der vergadering benodigd en
papier te zamen 6,00

Somma totalis van de vorenstaande uitgeef bedraagt te zamen eene zomma van twee
duizend twee honderd en negentig guldens twee en zeventig en een halve cent
Zegge 2290,72½

Vereffend den uitgeef tegen den vorenstaande ontfang, zoo blijkt dat den rendatn meerder
heeft uitgegeven als ontfangen een zomma van negen guldens twee en tagtig en een halve
cent
Zegge 9,82½
/367/
Aldus gedaan, gehoord, geloofd en gesloten bij den aftredende kerkmeester en notabelen en
het kwqade slot voldaan te Alblasserdam den dertiende October achttien honderd twee en
dertig
wg.:
M. Mak
A. Spruijt
S. Bakker
G. De Kluijver

M. Goedhart
G. Kuijpers
Maarten Pijl
L. Pijl

A. de Haan
Johannis Boele
Willem Jansen
H. Jonker
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1830
/368/ Rekening en verantwoording die bij dezen is
doende Willem Jansen in kwaliteit als kerkmeester van
Alblasserdam, gehad hebbende de administratie der
kerkgoederen en inkomsten en dat van zodanige
ontvangst en uitgaaf als dezelve deswegens heeft
gehad en gedaan zedert de laatste rekening gesloten
13 October achttien hondert twee en dertig over den
jare 1830, gesteld in guldens van een honderd cents.

Ontfang
eerstelijk van het slot der laast voorgaande rekening
Bij slote der rekening van den jaren [1827,1828 en 1829] blijkt dat meerder is uitgegeven als
ontvangen, dus alhier voor memorie

Ontvang wegens collecte in de kerk
Den rendant heeft geduurende den jare 1830 gecollecteert in onderscheide godsdienst-
oeffeningen volgens aantekeningen een somma van 183,02

Andere ontvang wegens kerkregten of schadevergoeding wegens het ophouden van het
begraven in de kerk
/369/ Ontvangen van den gemeente ontvanger voor schadevergoeding wegens het ophouden
van het begraven in de kerk over den jare 1830 eene somma van 50,00

Ontvang wegens de tienden de kerk competerende
Ontfangen van de verpagte tiendvruchten de kerk competerende eene somma van 15,00

Andere ontfang wegens de zitplaatsen in de banken en stoelen
Ontfangen van onderscheide zitplaatzen in de kerk, als stoelen daarin geplaatst en nog ... in
de gesloten banken waar onder ... plaatsen ter dispositie van den heer burgemeester, mits
zijlieden aan de kerk daar voor betalen zoo lange aan dezelve zal worden vergunt en alsoo na
aftrek van de onbetaald gebleven plaatzen over den jare 1830 eene somma van 426,80

Nog ontfangen een verhooging op de zitplaatzen der stoelen alleen over 1830 toegestaan
voor

41,70

Ontfangen voor een jaar intrest /370/ van een capitaal van ƒ 1000,- ten lasten van dit
Koningrijk, verschenen 31 December 1830, eene somma na aftrek der onkosten van 22,70

Anderen ontfang van alle andere zaken
Ontvangen of genegotieerd van den kerkenraad alhier, of uit het fonds genaamd de derde zak
in den jare 1830, voor aankoop van 141 stoelen ten diensten der kerk, eene somma van een
honderd en vijftig guldens, tot vier percent, zegge 150,00

Ontfangen wegens verkoop van eene recepis gesproten uit de lasten in 1830 eene somma
van 21,55

Ontfangen voor den verkoop van eenige oude ongangbare duiten de somma van 0,30

Somma totalis van de vorenstaande ontfang bedraagt een somma van negen hondert en erlf
guldens zeven cents
Zegge 911,07
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/371/ Uitgaaf jegens den vorenstaanden ontfang
Betaald aan den WelEerwaarde heer J.E.C. de Wijs, predicant alhier, voor toelage aan zijn
WelEerwaarde toegelegd zedert een January tot den laatsten December 1830 bij kwitantie
eene somma van 200,00

Betaald den koster en voorzanger Rijnderd Roor voor een jaar waarnemen van de kerkedienst
over den jare 1830, de somma van 20,00
Voor het waarnemen van den avonddienst over 1830 10,00
Voor het schoonhouden van de kerk, regtleggen van de vloer als anders 10,00
Voor het digthouden van den heining van de tuin 10,00
Voor het stellen van de lantaarns als ordinair 4,50
Voor het ruimen van de kerkgraven 4,50

59,00

Betaald aan de voorgaande kerkmeester Johannis Boele wegens door hem betaalde
rekeningen ten lasten van de kerk, welke niet in uitgaaf waren gebragt, eene zomma van

88,68

Betaald aan de heeren kerkevisitators /372/ in den jare 1830, eene somma van 20,00

Betaald aan den ontvanger der directe belastingen en wegens deuren en vengsters als anders,
zoo ordinair als extra ordinair over den jare 1830, eene somma van 58,94

Betaald voor den aankoop van 141 stoelen ter plaatzing in de kerk alhier, blijkens kwitantie,
eene somma van 155,10

Betaald aan de brandwaarborg maatschappij voor administratiekosten en bijdragen wegens de
verzekering tegen brand van het schoolhuis en pastorie voor den jare 1830 11,72

Betaald voor het schoonmaken van de kerk in 1830, de zomma van 28,75

Betaald aan Fop Smit voor een jaar intrest van een obligatie ten lasten van de kerk,
verschenen 8 February 1830, de somma van 20,00

Betaald aan Cornelis van Diest ter zaken als vore, verschenen November 1830 6,00

Betaald voor geleverde wijnen bij het nachtmaal over den jare 1830 13,00
/373/
Betaald voor geleverd brood ter zaken als voore in den jare 1830 3,00

Betaald aan Pieter Vermeij voor leverantie van turf over 1830 bij kwitantie de zomma van 16,50

Betaald aan Arie Nouwen voor geleverd zand in 1830 3,60

Betaald aan Arie Nouwen voor het teeren van den heining bij het school de somma van 1,00

Betaald aan Adriaan Erkelens wegens leverantie van zeven stoop teer in 1830 de somma 
van 2,10

Betaald aan Klaas van der Heu voor het schoonmaken van de sloot bij het school in 1830 de
somma van 0,25

Betaald voor bruinsel en een witstok in 1830 de somma van 1,40
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Betaald voor het schoonmaken van de sloot bij de pastorie in 1830 de somma van 0,90

Betaald aan den notaris Slotemaker voor het opmaken ..... 2,50
/374/
Betaald aan den rietdekker P. Kortland voor verdiensten in 1830 bij quitantie de somma van7,90

Betaald aan den verwer Johannis Cleton voor verdiensten en leverantie van verw over den jare
1830 bij rekening en kwitantie 66,15

Betaald aan de metzelaars Cornelis en Leendert van Schagen voor verdiensten en leverantie
van kalk en tras over 1830, bij quitantie 14,15

Betaald aan de smit Aalbert Bos voor verdiensten en leverantie van ijzerwerk over 1830 bij
rekening en kwitantie de zomma van 6,80

Betaald aan den timmerman Leendert Pijl en zoon voor gedane leverantie van hout en spijkers
en verdiensten bij rekening en quitantie over den jare 1830 de zomma van 116,37

Betaald aan onvoorziene uitgaven over 1830 de zomma van 7,30

Betaald voor kamerhuur, vuur en licht 6,00

Somma totalis van de vorenstaande uitgaaf bedraagt eene somma van negen hondert twee en
twintig guldens ene cents
Zegge 922,01
/375/
Vereffend den uitgaaf jegens de vorenstaande ontfang zoo blijkt dat den rendant meerder
heeft uitgegeven als ontvangen een somma van tien guldens vier en negentig cents
Zegge 10,94

Aldus gedaan, gehoord, gelooft en gesloten bij den aftredende kerkmeester en notabelen en
het kwade slot voldaan te Alblasserdam de 5e December 1834

wg:
S. Bakker
G. De Kluijver
L. Pijl
Willem Jansen
A. Nugteren
M. Pijl
Hendrik Jonker
A. de Haan
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1831-1834
/376/ Rekening en verantwoording die bij dezen is
doende Hendrik Jonkers in kwaliteit als kerkmeester van
Alblasserdam, gehad hebbende de administratie der
kerkgoederen en inkomsten en dat van zoodanige
ontvangst en uitgaaf als dezelve dewegens heeft gehad
en gedaan zederd de laastst voorgaande rekening,
gesloten den 5e December 1834, over den jaren 1831,
1832, 1833 en q834, gesteld in guldens van een
honderd cents.

Ontfang
Batig slot der voorgaande rekening
Bij het doen der laatst voorgaande rekening blijkt dat meerder is uitgegeven als ontvangen
alhier voor memorie

Ontvang wegens de collecte in de kerk
De rendant heeft geduurende den jare 1831 gecollecteerd in onderscheidenen godsdienst-
oeffeningen volgens aantekeningen een somma van 150,95
In den loop van den jare 1832 eene somma van 153,26
En in de loop van den jare 1833 de somma van 152,00
Nog in den loop van den jare 1834 eene somma van 154,24

610,45
/377/
Anderen ontfang wegens schadevergoeding wegens het ophouden van het begraven in de
kerk
Ontfangen van het gemeente bestuur vn Alblasserdam over den jare 1831 eene somma van

50,00
En in de loop van den jare 1832 eene somma van 50,00
In den loop van den jare 1833 eene somma van 100,00
En in den loop van den jare 1834 eene somma van 100,00

Ontfang wegens de tienden de kerk competerende
Ontfangen van den notaris C.A. Pijl de pagtpenningen van de verpagte tiendens der kerk, voer
den jare 1831 24,00
Over den jare 1832 4,00
Over den jare 1833 24,00
En over den jare 1834 54,00 106,00

Andere ontfang wegens de zitplaatzen in de banken en stoelen
Ontfangen van onderscheidene /378/ zitplaatsen in de kerk als van 141 stoelen daar in
geplaatst en nog in de gesloten banken waaronder 129 plaatsen ter dispositie van den heer
burgemeester, mits zijlieden daarvoor aan de kerk betalen, zoo lang aan dezelve zal worden
vergund, en alzoo na aftrek van de vier onbetaald gebleven plaatzen over den jare 1831
ontvangen eene somma van 460,55
Ontvangen te zake als voren over den jare 1832 na aftrek van drie onbetaalde plaatzen, eene
zomma van 461,60
Ontvangen als vore over den jare 1833 na aftrek van 3 onbetaalde plaatzen eene somma van

462,60
Ontvangen als vore over den jare 1834 na aftrek van 6 onbetaalde plaatzen de somma van 

456,00

Andere ontvang wegens capitalen aan de kerk toebehoorende
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Ontfangen vier jaren intrest van een capitaal van een duizend guldens ten lasten van dit
Koningrijk verschenen 31 december 1834, na aftrek der onkosten, eene somma van 94,40
/379/
Andere ontfang van alle andere zaken
Ontfangen nihil voor memorie

Zomma totalis van den vorenstaande ontfang bedraagt eene zomma van twee duizend negen
honderd een en vijftig guldens sestig cents
Zegge 2951,60

Uitgaaf jegens den vorenstaanden ontfang
Betaald aan den WelEerwaarde Heer J.E.C. de Wijs, predicant alhier, voor toelage aan zijn
WelEerwaarde toegelegt zedert 1 january tot den laatsten December 1831 bij kwitantie eene
somma van 200,00
Aan denzelve over den jare 1832 gelijke zomma van 200,00
Aan denzelve over den jare 1833 gelijke zomma van 200,00
Aan denzelve over den jare 1834 gelijke zomma van 200,00

Betaald aan den koster en voorzanger /380/ Rijnderd Roor voor een jaar waarnemen van de
kerkendienst over den jare 1831 eene somma van 20,00
Voor het waarnemen van den avonddienst over 1831 de somma van 10,00
Voor het schoonhouden van de kerk, regtleggen van de vloer als anders 10,00
Voor het digthouden van den heining van den tuin 10,00
Voor het stellen van de lantaarns 4,50
Voor verschotten als anders 9,46

68,46
Idem over den jare 1832 eene somma van 72,50
Iden over den jare 1833 eene somma van 71,34
Idem over den jare 1834 eene somma van 69,72

Betaald voor geleverde wijnen bij het nachtmaal over den jare 1831 de somma van 13,00
Idem over den jare 1832 eene gelijke somma van 13,00
Idem over den jare 1833, gelijke 13,00
Idem over den jare 1834, idem 13,00
/381/
Betaald aan de heeren kerkvisitators in de jaren 1831, 1832, 1833 en 1834 te zamen de
somma van 80,00

Betaald voor het schoonmaken van de kerk over de jaren 1831, 1832, 1833 en 1834 ieder jaar
eene gelijke somma van ƒ 28,75, aldus te zamen eene somma van 115,00

Betaald aan de brandwaarborgmaatschappij voor administratie kosten en bijdrgaen wegens de
verzekering tegen brand van het schoolhuis en pastorie over den jare 1831, eene somma van

15,30
Idem voor den jare 1832 eene somma van 10,50
Idem over den jare 1833 enene somma van 11,70
Idem over den jare 1834 eene somma van 11,11

Betaald aan Fop Smit den intrest van een obligatie ten lasten van de kerk verschenen 8
February 1831, de somma van 20,00
Betaald ter zake als vore, verschenen 8 Feb. 1832 20,00
Betaald ter zake als vore, verschenen 8 Feb. 1833 20,00
Nog aan denzelven ter zake als vore, verschenen 8 Feb. 1834 20,00
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/382/ Betaald aan Cornelis van Diest vier jaren intrest van een obligatie ten lasten van de kerk,
verschenen November 1831, 1832, 1833 en 1834, de somma 24,00

Betaald aan den ontvanger der directe belastingen wegens deuren en vengsters aan de
pastorie als anders, zoo ordinair als extra ordinair, over den jare 1831 eene somma van 34,80
Aan denzelven betaald wegens grondlasten en personeel als ordinair voer den jare 1832 de
somma van 35,00
Betaald aan en ter zake als vore over den jare 1833 de som van 50,00
Nog aan en ter zake als vore over den jare 1834 de somma van 19,50

Betaald voor geleverd brood bij het nachtmaal over de jaren 1831, 1832, 1833 en 1834, ieder
jaar eene gelijke somma van zes guldens, alzoo te zamen eene somma van 24,00

Betaald aan Pieter Vermeij aan leverantie van turf in den jare 1831 de somma van 13,50
Betaald aan en ter zake als vore over den jare 1832 13,50
Betaald aan en ter zake als vore over den jare 1833 12,00
Nog aan denzelven ter zake als vore over den jare 1834 13,50
/383/
Betaald aan den deurwaarder P. Wapperom wegens verdiensten in den jare 1831 de somma
van 4,69

Betaald aan den ontvanger der directe belastingen de grondlasten van het school en
kerkgebouw voer den jare 1831 de somma van 4,90
Betaald aan en ter zake als vore over den jare 1832 de somma van 4,20

Betaald wegens onkosten op de besteding tot het maken van het dak in den jare 1831 de
somma van 3,20

Betaald voor een witkwast en 1 pot bruineersel in 1831 1,95

Betaald voor een kerkboek op den predikstoel in 1831 2,40

Betaald aan Jan Johannis ‘t Hoen wegens reparatie van het dak van ... in den jare 1831 de
somma van 65,00

Betaald aan den loodgieter J. Minning voor leverantie van lood en verdiensten aan de pastorie
over den jare 1831 de somma van 68,84½
Betaald aan en ter zake als vore over 1833 de somma van 1,10
Nog aan een stuk nieuw lood in den jare 1831 1,96
/384/
Betaald aan A. Erkelens voor leverantie van teer en verdiensten in den jare 1831 de somma
van 1,65
Betaald aan en ter zake als vore in den jare 1833 de somma van 1,25
betaald aan en ter zake als vore in den jare 1834 de somma van 2,60

Betaald voor geleverd zand aan de kerk in 1831 de som van 1,20
Betaald ter zake als vore in 1832 1,20
Nog in 1833 ter zake als vore 1,50
En nog in in 1843 ter zake als vore 1,50

Betaald aan den smit Aalbert Bos of deszelfs erfgenamen voor leverantie van ijzerwerk en
verdiensten over den jare 1831 de somma van 1,55
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Betaald aan den smit A. ‘t Hoen voor leverantie van ijzer en verdiensten in den jare 1831 de
somma van 24,07
Betaald aan en ter zake als vore over den jare 1832 de somma van 18,90
Nog aan denzelven ter zake als vore in 1833 de somma van 3,80

Betaald aan den metzelaar Arnout Verkerk voor leverantie van kalk etc. En verdiensten in den
jare 1831 de somma van 56,89½

Betaald aan den timmerman /385/ M. Van der Perk wegens leverantie van hout en verdiensten
over den jare 1831 de somma van 120,40½

Betaald aan Johannis Cleton, schilder, wegens leverantie van verw als anders en verdiensten
over den jare 1831 de somma van 102,57½
Betaald aan en ter zake als vore als mede voor het bruineren der stoelen in de kerk over den
jare 1832 te zamen de somma van 69,65
Betaald aan en ter zake als vore als anders in drie onderscheidene keeren over den jare 1834
te zmane eene somma van 70,15

Betaald aan W. Jansen het nadelig slot der voorgaande rekening over den jare 1831, de
sommma van 10,94
Nog betaald aan denzelven voor ... in den jare 1834 de somma van 2,40

Betaald aan arbeidsloon wegens het schoonmaken van eenige steenen in 1832 1,87½

Betaald aan den schipper Abraham de Haan aan vragtlonen over den jare 1832 de somma van 
2,78

Betaald aan en ter zake als vore in 1833 de somma van 7,82½
Nog aan denzelven en ter zake als vore over 1834 de somma van 7,10
/386/
Betaald aan den timmerman Leendert Pijl en zoon wegens leverantie van houtwaren en
verdiensten over den jare 1832 de som van 106,02½
betaald aan en ter zake als vore over den jare 1833 eene somma van 1,55

Betaald aan den timmerman Johannis Rijkee ter zake als vore over den jare 1833 de somma
van

22,50

Betaald aan den timmerman Willem Stans ter zake als vore over den jare 1834 de somma van
91,20

Betaald aan den metzelaar L. van Schagen wegens verdiensten en leverantie van kalk als
anders in den jare 1832 de somma van 57,65
Betaald aan en ter zake als vore over den jare 1834 de somma van 2,98½
Nog aan denzelve ter zake als vore in den zelve jare 1834 eene zomma van 24,50

Betaald aan den metzelaar Jan Mosterd ter zake als vore over den jare 1833 de somma van
21,11

Betaald aan de smit Arie Flink /387/ wegens verdiensten en leverantie van ijzerwerk over den
jare 1833 de somma van 3,70
Betaald aan en ter zake als vore over den jare 1834 de somma van 4,20

Betaald aan Johannis Roobos over den jare 1834 de somma van 13,50
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Betaald aan Jacobus Sleeuwenhoek voor arbeidsloon in den jare 1833 de somma van 1,38
Betaald aan en ter zake als vore in 1834 de somma van 0,40

Betaald aan den rietdekker P. Kortland wegens verdiensten en leverantie van riet over den jare
1833 de somma van 0,63

Betaald aan den schilder F. Lambinon wegens verdiensten en leverantie van verw als anders
over den jare 1833 eene somma van 70,45

Betaald aan A. van Stek voor leverantie van aarde in den jare 1834 de somma van 1,40

Betaald aan L. ‘t Hoen ter zake als vore in den jare 1834 de somma van 4,40
/388/
Betaald voor koop aan boeken ten gebruike voor de kerk voer den jare 1834 de somma van

6,00

Betaald aan Johannis Boelen in den jare 1832 het nadelig slot der rekening van het jaar 1829
ter zomma van 9,63½

Betaald wegens onvoorzienen uitgaven over 1831 de som van 6,70
Betaald ter zaken als vore over 1832 de somma van 6,20
Idem over 1833 de somma van 7,80½
Idem over 1834 de somma van 7,29½

Betaald voor huur van het locaal, vuur en licht tot het houden der vergadering benodigd en
papier, te zamen 10,00

Somma totalis van den vorenstaanden uitgaaf bedraagd eene somma van twee duizend acht
honderdt acht en vijftig guldens zeventig en een halven cents
Zegge 2858,70½

Vereffend den uitgaaf jegens de vorenstaande ontfang zoo blijkt dat den rendant meerder
heeft ontvangen als uitgegeven eene somma van twee en negentig guldens /389/ negentig
cents welk batig slot is overgegeven aan zijne opvolger Adrianus Pijl welke verklaard hetzelve
te hebben ontvangen.
[Zegge 92,90]

Aldus gedaan, gehoord, gelooft en gesloten bij de aftredende kerkmeester en notabalen op
heden te Alblasserdam de 2e November 1835.

Wg:
C.A. Pijl
M. Mak
S. Bakker
G. De Kluijver
M. Pijl
A. de Haan
Hendrik Jonker
A. Pijl



-127-

1835-1838
/390/ Rekening en verantwoording welke bij deze is
doende Adrianus Pijl in kwaliteit als kerkmeester van
Alblasserdam als gehad hebbende met en benevens
den thans overledene kerkmeester Hendrik Jonker de
administratie der kerkgoederen en inkomsten en dat
van zoodanige ontvang en uitgaaf als hij met en
benevens wijlen gemelde Hendrik Jonker deswegens
hebben gehad en gedaan over de jaren 1835, 1836,
1837 en 1838.

Ontvang
Batig slot der voorgaande rekening
Het batig slot der rekenening, gesloten op den 2e November 1835, bedraagt 92,90

Collecte in de kerk bij onderscheidene godsdienstoefeningen volgens aantekening
Over den jare 1835 145,34
Over den jare 1836 163,78
Over den jare 1837 179,34
Over den jare 1838 156,50
/391/
Schadevergoeding uitgekeerd door de burgerlijke gemeente wegens het niet meer begraven in
de kerk
Over den jare 1835 100,-
Over den jare 1836 100,-
Over den jare 1837 100,-
Over den jare 1838 100,-

Bedrag der pachtpenningen wegens het jaarlijks verpachten der tienden toebehoorende aan
de kerk
Over den jare 1835 2,00
Over den jare 1836 12,00
Over den jare 1837 16,00

Zijnde het jaar 1838 ontvangen door thans wijlen den heer C.A. Pijl door wien hetzelve niet aan
den kerkmeester is uitbetaald, wordt alhier uitgetrokken voor memorie

Ontvangen stoelen en bankengelden:
Over den jare 1835 456,30
Over den jare 1836 456,00
Over den jare 1837 456,00
Over den jare 1838 456,00

Intressen van capitalen ten behoeve van de kerk.
Wegens vier jaren intrest van een capitaal van een duizend guldens ten laste van het
Koningrijk, verschenen 31 December 1835, na aftrek der onkosten, eene somma van 94,40
/392/
Van alle andere zaken
Ontvangen voor oud lood eene somma van 5,30

Bedragende de vorenstaande ontvang eene somma van drie duizend vier en zestig guldens en
tachtig cents 3064,86

Uitgaaf tegen vorenstaande ontvang
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Aan den Weleerwaarde Heer de Wijs, predikant te Alblasserdam, voor toelage aan zijn
WelEerwaarde toegelegd volgens kwitantien:
Over den jare 1835 200,00
Over den jare 1836 200,00
Over den jare 1837 200,00
Over den jare 1838 200,00

Aan den heer R. Roor voor traktement als koster en voorzanger in de kerk volgens kwitantien
Over den jare 1835 59,00
Over den jare 1836 59,00
Over den jare 1837 59,00
Over den jare 1838 59,00
/393/
Voor het nachtmaal
Over den jare 1835 13,00
Over den jare 1836 13,00
Over den jare 1837 13,00
Over den jare 1838 13,00

Aan de heeren kerkvisitators in de jaren 1835, 1836, 1837 en 1838, ieder jaar eene somma
van ƒ 20,00 bedragende, te zamen de somma van 80,00

Aan het schoonmaken van de kerk, over de jaren 1835, 1836, 1837 en 1838 ieder jaar eene
somma van ƒ 28,75, dus te zamen 115,00

Aan de brandwaarborg maatschappij voor administratiekosten en bijdragen in de jaarlijksche
brandschade wegens verzekering tegen brand van schoolhuis, pastorij en kerk, volgens
kwitantien
Over den jare 1835 14,10
Over den jare 1836 14,10
Over den jare 1837 11,70
Over den jare 1838 11,70

Aan Cornelis van Diest voor intrest van een obligatie ten lasten van de kerk, verschijnende
ieder jaar met de maand November, volgens kwitantien
Over den jare 1835 6,00
Over den jare 1836 6,00
Over den jare 1837 6,00
Over den jare 1838 6,00
/394/
Aan Fop Smit voor intrest van een obligatie ten laste van de kerk verschijnende ieder jaar met
8 February volgens kwitantien
Over den jare 1835 20,00
Over den jare 1836 20,00
Over den jare 1837 20,00
Over den jare 1838 20,00

Aan de ontvanger der directe belastingen van Alblasserdam wegens grond en personele
belasting volgens kwitantien
Over den jare 1835 49,14
Over den jare 1836 49,59
Over den jare 1837 47,91
Over den jare 1838 51,00
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Aan geleverd brood bij het nachtmaal volgens kwitantien over de jaren 1835, 1836, 1837 en
1838, ieder jaar ƒ 6,00, dus te zamen 24,00

Aan Pieter Vermeij wegens leverantie van turf volgens kwitantien
Over den jare 1835 13,50
Over den jare 1836 14,25
Over den jare 1837 15,00
Over den jare 1838 16,50

Aan koop van een kussen in 1837 volgens kwitantie 6,25
/395/
Aan koop van een kom en twee bekers in 1838 volgens kwitantie 4,95

Aan Dirk Meijers, kuiper, voor geleverde waterton voor de pastorie in 1838, volgens kwitantie
5,00

Aan koop van een raafbol en witstok in 1835 volgens kwitantie 1,90

Aan de timmerlieden Leendert Pijl en zoon te Alblasserdam wegens arbeid en leverantie
119,75

Aan Frans Lambinon verwer te Alblasserdam voor leverantie en arbeidsloon volgens kwitantien
Over den jare 1835 85,95
Over den jare 1837 208,95

Aan Arie ‘t Hoen, smid te Alblasserdam, voor leverantie en arbeidsloon volgens kwitantie
Over den jare 1835 24,28
Over den jare 1837 5,83

Aan Arnout Verkerk, metselaar te Alblasserdam, wegens leverantie en arbeidsloon volgens
kwitantie
Over den jare 1835 34,60
Over den jare 1838 75,94

Aan den leijendekker J. Kagenaar te Rotterdam wegens leverantie en arbeidsloon volgens
/396/ kwitantie over 1835 5,87

Aan Abram de Haan, beurtschipper te Alblasserdam, wegens vrachten en leverantie volgens
kwitantien
Over het jaar 1835 1,55
Over het jaar 1836 1,95
Over het jaar 1838 3,00

Aan Pieter Kortland, rietdekker te Alblasserdam, wegens leverantie en arbeidsloon volgens
kwitantien
Over het jaar 1835 4,00
Over het jaar 1837 1,55

Aan den heer Cornelis Smit, houtkooper en steenbakker te Alblasserdam, wegens leverantie
volgens kwitantien
Over den jare 1835 3,30
Over den jare 1836 13,85
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Over den jare 1838 4,24

Aan P. Koster te Boskoop voor geleverde boomen in het jaar 1835 volgens kwitantie 5,40

Aan Kleijs de Bes te Alblasserdam voor het leveren van zand volgens kwitantie
Over den jare 1835 3,00
Over den jare 1836 4,50
Over den jare 1837 1,50
Over den jare 1838 1,00

Aan Johannis Cleton, verwer te Alblasserdam, voor /397/ leverantie en arbeidsloon volgens
kwitantien over den jare 1836 70,07

Aan Jan Mostert, metselaar te Alblasserdam, voor leverantie en arbeidsloon volgens kwitantien
over den jare 1836 66,62

Aan Arie Flink, smid te Alblasserdam, voor leverantie en arbeidsloon volgens kwitantien
Over den jare 1836 7,30
Over den jare 1837 19,85

Aan P. Noorlander te Dordrecht wegens geleverde pannen volgens kwitantien over den jare
1836 17,00

Aan Mattheus van der Perk, timmerman te Alblasserdam, wegens leverantie volgens kwitantie
over 1836 62,84

Aan Leendert ‘t Hoen te Alblasserdam voor geleverde aarde in het jaar 1836 3,20

Aan Jan Cleton, loodgieter te Oud-Alblas voor leverantie en arbeidsloon volgens kwitantie
Over den jare 1836 2,50
Over den jare 1838 13,90

Aan Johannis Rijkee, timmerman, wegens leverantie en arbeidsloon volgens kwitantie over
den jare 1837 71,70

Aan Cornelis van Schagen /398/ metselaar te Alblasserdam wegens leverantie en arbeidsloon
in 1837 volgens kwaitantie 34,18

Aan de loodgieter D. van der Velden en zoon te Dordrecht volgens kwitantie wegens leverantie
en arbeidsloon in den jare 1837 4,91

Aan Wijnand Borsje, rietdekker te Alblasserdam, wegens arbeidsloon en leverantie in den jare
1838 volgens kwitantie 3,69

Aan Johannis Minningh, loodgieter te Dordrecht wegens leverantie in het jaar 1837 volgens
kwitantie 4,14

Aan Willem Stans, timmerman te Alblasserdam wegens arbeidsloon en leverantie in den jare
1838 volgens kwitantie 156,36

Aan Jacobus Sleeuwenhoek te Alblasserdam voor het uithalen van een sloot etc.
In den jare 1837 0,55
en in den jare 1838 0,85
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Aan Roedolf Conjong, verwer te Alblasserdam, voor leverantie en arbeidsloon in 1838 volgens
kwitantie 83,87½

Aan H. Jonker te Alblasserdam /399/ wegens geleverde vier stoop teer in 1838 1,80

Aan de stoelenmatter voor het matten der spelen in den jare 1837 0,30
en in den jare 1838 0,75

Aan kamerhuur en vertering zoo bij het doen van deze als voorgaande rekening 13,80

En aan verdere kleine uitgaven gedurende vier jaren 12,05

Bedragende de uitgaven te zamen eene somma van drie duizend eene gulden tachtig en een
halve cents 3001,80½

Recapitulatie
De ontvang bedraagt 3064,86
De uitgaaf daartegen 3001,80½
Dus meerder ontvangen als uitgegeven eene somma van drie en zestig guldens vijf en eene
halve cents 63,05½

Aldus gedaan, gehoord, gelooft, /400/ opgemaakt en gesloten bij kerkmeesteren en notabelen
op heden den vier en twintigsten Augustus achttien honderd negen en dertig.

Wg:
W. van Wageningen
S. Bakker
M. Mak
G. de Kluijver
J. Pijl
Corn. Smit
A.C. Pijl
A. Nugteren
A. ‘t Hoen
Adrianus Erkelens
A. Spruijt
A. Pijl
Cornelis Pijl
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1839
/401/ Rekening en verantwoording welke bij deze is
doende Adrianus Pijl in kwaliteit als administrerende
kerkmeester der Hervormde Gemeente te
Alblasserdam en zulks van zoodanige ontvang en
uitgaaf als hij in zijne gemelde kwaliteit voor de kerk
heeft gehad over den jare 1839

Ontvang
Batig slot van voorgaande rekening, gesloten op den 24e Augustus 1839 63,05½

Op ‘t restant zitgeld van zitplaatsen in de kerk over den jare 1838 21,45

Collecte in de kerk bij godsdienstoefeningen over den jare 1839 148,12

Verpachten tienden in 1839 11,00

Aan zitgeld van stoelen en banken over den jare 1839 waarvan het bedrag bedraagt ƒ 466,00,
doch ontvangen 454,50

Een jaar intrest van een obligatie werkelijke schuld groot ƒ 1000,00 over 1839 a 2½ per cent
na aftrek der onkosten 22,60
/402/
Schadevergoeding wegens het niet begraven in de kerk over 1839 100,00

En van de weduwe Hendrik Jonker wegens verkochte oude ramen in 1838 de somma van 3,50

Bedragende alzoo de vorenstaande ontvang te zamen eene somma van acht honderd vier en
twintig guldens twee en twintig en een halve cents 824,22½

Uitgaaf tegen vorenstaande ontvang
Aan Abraham Nugteren voor brandschade en administratie kosten over 1838 volgens 3
kwitanties 37,28

Aan schoonmaken van de kerk in Meij 1839 28,75

Aan het uithalen van de sloot in 1839 0,50

Aan het teeren van de heining 3,20

Aan wijn voor twee reijzen bij het nachtmal in 1839 7,60

Aan Adrianus Vogelezang wegens geleverd brood bij het nachtmaal in 1839 volgens kwitantie
6,00

Aan Arie Nouwen voor geleverd zand in 1839 volgens kwitantie 5,00

Aan Adrianus Huisman voor geleverde olie voor de klok in 1839 2,00
/403/
Aan den leijendekker P. Beinis wegens leverantie en arbeidsloon in 1839 volgens kwitantie

47,00

Aan Jan Mosterd, metzelaar, wegens leverantie en arbeidsloon in 1839 volgens kwitantie
47,15
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Aan den verver Jan Cleton als boven over 1839 volgens kwitantie 72,60

Aan den loodgieter Jan Mak na als boven over 1839 volgens kwitantie 3,00

Aan den rietdekker Pieter Korteland als boven voor 1839 volgens kwitantie 5,10

Aan Arie ‘t Hoen, smid, als boven over 1839 volgens kwitantie 23,90

Aan Johannis Pijl, timmerman, als boven over 1839 op rekening 118,00

Aan Willem Jansen, wegens geleverde kerkezak in 1839 1,50

Aan Rudolf Conjong, wegens geleverde was in 1839 volgens kwitantie 0,60

Aan Pieter Vermeij wegens geleverde turf voor de kerk in 1839 volgens kwitantie 15,00

Aan W. van Keesbergen wegens geleverde 18 blakers voor de gaanderij in de kerk in 1839
volgens kwitantie 19,00

Aan twee gordijnen voor de predikstoel 10,50
/404/
Aan Fop Smit een jaar intrest van een obligatie ten lasten van de kerk verschenen 8 February
1839 volgens kwitantie 20,00

Aan den WelEerwaarde heer de Wijs, predikant alhier, wegens suppletie voor zijn tractement
over 1839 volgens kwitantie 200,00

Aan de heeren kerkvisitators over 1839 volgens kwitantie 20,00

Aan personele belasting voor de pastorie volgens kwitantie over 1839 40,88

Aan den heer Cornelis van Diest een jaar intrest van een obligatie ten lasten van de kerk
verschenen in November 1839 volgens kwitantie 6,00

Aan den heer Rijndert Roor als voorzanger in de kerk over 1839 volgens kwitantie 59,00

Aan denzelve wegens betaalde personele belasting over 1839 volgens kwitantie 10,75

Aan verteering bij het doen dezer rekening en aan verdere kleine uitgaven 6,00

Bedragende de uitgaaf te zamen eene somma van acht honderd drie en twintig gulden een en
dertig cents 823,31

Recapitulatie
De ontvang bedraagt 824,22½
De uitgaaf daartegen 823,31
Dus meerder ontvangen als uitgegeven /405/ negentig en een halve cents 0,90½

Aldus gedaan, gehoord, geloofd, opgemaakt en gesloten bij kerkmeesteren en notabelen van
Alblasserdam op heden den 4e Juny 1841.

Wg:
W. Van Wageningen
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A. Spruijt
S. Bakker
G. De Kluijver
J. Pijl
Ad. ‘t Hoen
A. Nugteren
Adrianus Erkelens
A. Pijl
Cornelis Pijl 
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1840-1842
/406/ Rekening en verantwoording die bij deze is
doende Cornelis Pijl Lzn. administrerende kerkmeester
der Hervormde Gemeente Alblasserdam van de in
zijne gemelde kwaliteit gedane ontvang en uitgaaf voor
de kerk van gemelde Hervormde Gemeente over den
jare 1840 tot en met 1842.

Ontvang
Batig slot der rekening gedaan op den 4e Juny 1841 0,90½

Aan collecte in de kerk bij onderscheidene godsdienstoefeningen als
in den jare 1840 170,26
in den jare 1841 200,75
en in den jare 1842 209,26 580,27

Aan zitgeld van stoelen en banken in de kerk als:
over den jare 1840 547,50
en zijnde nog over dat jaar verschuldigd:
- E. Van der Kuip 2,60
- R. Conjong 1,70
- en Teunis de Roo 1,70

te zamen 6,00 
als noch niet betaald hebbende wordt alhier gebragt voor memorie
over den jare 1841 544,10
en zijnde over dat jaar nog verschuldigd:
- R. Conjong 1,70
- P. Vastenhout 1,70
- A. Verwaard 1,70
/407/ P. Benschop 1,70
- Adrianus Ooms Jzn 2,60

te zamen 9,40
als noch niet betaald hebbende, wordt alhier gebragt voor memorie
en over den jare 1842 539,90
en zijnde over dat jaar nog verschuldigd:
- Arie Boele Johs.zn 3,40
- H. Schippers 1,70
- P. Verheij 1,70
- R. Conjong 1,70
- P. Vastenhout 1,70
- A. Verwaard 1,70
- P. Benschop 1,70

te zamen 13,00
als noch niet betaald hebbende, wordt alhier gebragt voor memorie.
En zijnde over de restanten verschuldigde zitgeld van vroegere jaren niets ontvangen.
Aan vrijwillige giften van den heer Mandemaker wegens door hem bezeten wordende plaatsen
in de kerk als:
- in 1840 3,00
- in 1841 3,00
- in 1842 3,00 9,00

1640,50

Aan intressen van een certificaat Nationale werkelijke Schuld groot ƒ 1000,00 rentend 2½
percent in het jaar na aftrek der onkosten als:
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over 1840 23,60
over 1841 23,60
over 1842 11,80 59,00

Moetende alzoo noch over het jaar 1842 het laatste half jaar intrest worden ontvangen als
noch niet ontvangen zijnde, wordt alhier gebragt voor memorie
/408/
Aan verpachten tienden als:
over 1840 8,00
over 1841 12,00
over 1842 10,00 30,00

Van de gemeente Alblasserdam de schadeloosstelling wegens het niet meer begraven in de
kerk als:
over 1840 100,00
over 1841 100,00
over 1842 100,00 300,00

De op den .... 1842 ter leen opgenomen gelden van Willem Oosterom, bouwman te
Alblasserdam, tegen den intrest van 5 percent in het jaar moet goedvinden van de
gemeenteraad en zulks ter tegemoetkoming in de kosten wegens buitengewone reparatie aan
de kerk, de somma van 500,00

En van Cornelis Bakker te Alblasserdam wegens verkochte oude steen 2,00

Bedragende alzoo de geheelen ontvang eene somma van drie duizend een honderd twaalf
gulden zeven en zestig en een halve cent 3112,67½

Uitgaaf tegen vorenstaande ontvang
Aan de WelEerwaarde heer de Wijs, predikant te Alblasserdam, voor toelage aan zijn
WelEerwaarde toegelegd volgens kwitantien
over 1840 200,00
over 1841 200,00
over 1842 200,00 600,00

Aan de heeren kerkvisitators volgens kwitantien als:
over 1840 20,00
over 1841 20,00
over 1842 20,00 60,00
/409/
Aan den heer Rijndert Roor, voor tractement als koster en voorzanger volgens kwitantien als:
over 1840 59,00
over 1841 59,00
over 1842 59,00 177,00

Aan den heer Cornelis van Diest voor intrest van een obligatie ten laste van de kerk
verschijnende ieder jaar met de maand November volgens kwitantien als:
over 1840 6,00
over 1841 6,00
over 1842 6,00 18,00

Aan den heer Fop Smit voor intrest van een obligatie ten lasten van de kerk verschijnende
ieder jaar met 8 February volgens kwitantien als:
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over 1840 20,00
over 1841 20,00
over 1842 20,00 60,00

Aan personelen belasting volgens kwitantien als:
- wegens de pastorie
over 1840/1841 41,23
over 1841/1842 46,40
over 1842/1843 46,40

134,03
- en wegens schoolhuis
over 1840/1841 10,00
over 1841/1842 10,84
over 1842/1843 12,00

32,84 166,87

Aan de brandwaarborg maatschappij wegens bijdragen in de jaarlijksche brandschaden
administratiekosten volgens kwitantien als:
in den jare 1840 41,10
in den jare 1841 37,28
in den jare 1842 37,28 115,66
/410/
Aan geleverde wijn en brood bij het nachtmaal als:
- aan Adrianus Pijl voor geleverde wijn etc. Te weten:
in 1840 16,00
in 1841 volgens kwitantie 19,75
in 1842 volgens kwitantie 21,00

56,75
- en aan Adrianus Vogelezang wegens geleverd brood volgens kwitantien
in 1840 6,00
in 1841 6,00
in 1842 6,00

18,00 74,75

Aan Pieter Vermeij wegens leverantie van turf volgens kwitantien:
in 1840 15,00
in 1841 15,75
in 1842 15,00 45,75

Aan schrijfbehoeften en inbinden van kerkboeken etc. Volgens kwitantien als: aan de heeren
Blusse en van Braam, te weten:
in 1840 2,20
in 1841 2,20
en aan de heeren gebroeders 
Guinta d’Albanie in 1841 0,90 5,30

Aan het schrijven van een staatboek voor de kerk in 1841 volgens kwitantie 6,00

Aan Jan Peerbolt wegens leverantie en het maken van kussens in de kerkbanken volgens
kwitantien als:
in 1840 27,95
in 1841 23,50 51,45
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Aan het koopen van twee en twintig nieuwe stoelen in de kerk in 1842 volgens kwitantie
23,00

Aan het koopen van zes nieuwe kandelaars voor de gaanderij in 1842 volgens kwitantien 11,52
/411/
Aan het schoonmaken van de kerk
in 1840 25,60
in 1841 25,60
in 1842 25,00 76,20

Aan het schoon en opmaken van een sloot
in 1840 0,80
in 1841 0,50
in 1842 0,50 1,80

Aan Johannis van Roon voor het nazien der matten van de stoelen in de kerk als:
in 1840 1,00
in 1841 1,00 2,00

Aan de timmerlieden Willen Stans en Leendert Pijl en zoon op rekening van hetgeen hun
competeren voor het maken van de gaanderij in de kerk volgens kwitantien als:
- in 1840 in mindering van het kapitaal 100,00
aan intrest 17,70
- in 1841 in mindering van het kapitaal 100,00
en aan intrest 16,25
- in 1842 in mindering van het kapitaal 100,00
en aan intrest 11,25 345,20
Bedragende het restant van voorschrevene rekening buiten de intressen eene somma van 
ƒ 125,00 hetgeen in den jare 1843 moet worden afgelost, en wordt alhier gebragt voormemorie

Aan Abram de Haan voor vrachtloon en leverantie volgens kwitantien
in 1840 0,52½
in 1842 1,50 2,02½
/412/
Aan gewoon onderhoud der gebouwen toebehoorende aan de kerk volgens kwitantien als:

Aan de timmerlieden L. Pijl en zoon over 1839 het restant 48,77½
Dezelven komen over 1842 ƒ 165,60 als nog onbetaald zijnde
wordt alhier gebragt voor memorie

Aan den timmerman M. van der Perk over 1840 97,60

Aan den timmerman W. Stans over 1841 72,01

Aan de metzelaars Cornelis en Leendert van Schagen over 1840 31,75

Aan den metzelaar Arnout Verkerk over 1841 44,65

Aan den metzelaar Jan Mostert over 1842 44,08

Aan den zandtrekker Arie Boele over 1841 4,00

Aan den leijendekker P. Beunis over 1840 7,55
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Aan den lootgieter Jan Matena over 1841 24,55
en over 1842 33,60

Aan den steenbakker Cornelis Smit over 1839 4,01

Aan den smid Arie Flink over 1840 24,60
en over 1842 20,20

Aan den smid Arie ‘t Hoen over 1841 19,75

Aan den verwer F. Lambinon over 1840 73,07½

Aan den verwer Egbertus van Dijl over 1841 87,89

Aan den verwer Jan Cleton over 1842 76,66

En aan behangslepapier in 1842 9,17½ 723,92½

Aan buitengewone reparatie aan de kerk en het ophoogen van de vloer derzelve gedaan in
den jare 1842 als:
- aan den werkman Johannis van Roon 12 dagen arbeidsloon 10,80
- aan den werkman Johannis Sels 10½ dag arbeidsloon 10,35
/413/
- aan den zandtrekker Jan de Bes wegens geleverd zand 24,30
- aan den steenhouwer W. van Traa te Rotterdam 
wegens geleverde Naamsche tegels volgens kwitantie 241,50
- aan vragt voor het halen derzelve 5,50
- aan den metzelaar Arnout Verkerk voor leverantie van 
blaauwe tegels volgens kwitantie 14,62½
- aan den metzelaars Cornelis en Leendert van Schagen 
voor leverantie van blaauwe tegels en mopsteen volgens kwitantie 12,87½
- aan den metzelaar Jan Mosterd voor arbeidsloon en leverantie 
van kalk en tras volgens kwitantie 49,00
- aan den verwer Jan Cleton voor arbeidsloon en 
leverantie op rekening volgens kwitantie 70,00
Denzelve komt nog wegens restant eene somma van ƒ 55,00
als onbetaald zijnde, wordt alhier gebragt voor memorie
- aan de timmerlieden Leendert Pijl en zoon voor arbeidsloonen 
en leverantie op rekening een somma van 48,10
Denzelven komen nog wegens restant eene somma van ƒ 57,90
als onbetaald zijnde, wordt alhier gebragt voor memorie
- aan koop van laken voor de predikstoel 5,00
- idem aan franje 2,85
- aan de schoonmaakster Johanna Roos voor arbeidsloon 2,00
- en aan reiskosten 5,10 502,00
/414/
En aan verteering bij het doen dezer rekening 7,00

Bedragende alzoo de geheel uitgaaf eene somma van drie duizend vijf en zeventig gulden vijf
en veertig cents 3075,45

Recapitulatie
De geheelen ontvang bedraagt 3112,67
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De uitgaaf daartegen 3075,45
Dus meerder ontvangen als uitgegeven eene somma van 37,22

Aldus gedaan, gehoord, geloofd, opgemaakt en gesloten bij kerkmeesteren en notabelen op
heden den 13e July 1843.

Wg:
W. Van Wageningen Wzn.
M. Mak
G. de Kluijver
Abm. Nugteren
Adrianus Erkelens
Rijkee van Alblasserdam
A. Pijl
Cornelis Pijl
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1843
/415/ rekening en verantwoording die bij deze is
doende Cornelis Pijl Lzn. administrerende kerkmeester
der Hervormde Gemeente Alblasserdam van de in
zijne gemelde kwaliteit gedane ontvang en uitgaaf over
den jare 1843.

Ontvang
Batig slot der rekening gedaan op den 13e July 1843 37,22½

Aan collecte in de kerk bij onderscheidene godsdienstoefeningen 223,90

Aan zitgeld van stoelen en banken in de kerk over 1843 573,90
Zijnde over dit jaar nog wegens zitgeld verschuldigd, als:
- Arie Boele 5,10
- Teunis de Bruijn 1,70
- Egbertus van Dijl 1,70
- Hendrik Schippers 1,70
- Antonie Vege 1,70
- Joost Herwig 1,70
- Arie Verwaard 1,70
- Hendrik Sprato 1,70

Te zamen 17,00
Als nog niet betaald hebbende wordt zoo mede de restanten van vroegere jaren, terwijl
daarvan niets is ontvangen alhier gebragt voor memorie
/416/
Aan vrijwillige gift van den heer Mandemaker wegens de door hem bezeten wordende plaatsen

3,00

Aan intressen van den heer De Kat te Dordrecht wegens certificaten werkelijke Schuld, groot
in kapitaal ƒ 1200,00, rentende 2½ percent, na aftrek der onkosten 28,40

Van de gemeente Alblasserdam de schadeloosstelling wegens het niet meer begraven in de
kerk 100,00

Bedragende alzoo de geheelen ontvangst een som van negen hondertd negen en zeventig
gulden twee en veertig en een halve cent 979,42½

Uitgaaf
Aan den WelEerwaarde heer de Wijs, predikant te Alblasserdam, voor toelage aan zijn
Eerwaarde toegelegd volgens kwitantie no. 1 200,00

Aan de heeren kerkvisitators volgen kwitantie no. 2 20,00

Aan den heer Rijndert Roor voor traktement als koster en voorzanger volgens kwitantie no. 3
59,00

/417/
Aan de heer Cornelis van Diest voor intrest van een obligatie ten laste van de kerk
verschijnend ieder jaar met de maand November volgens kwitantie no. 4 6,00

Aan de heer Fop Smit voor intrest van een obligatie ten laste van de kerk verschijnende ieder
jaar met 8 February volgens kwitantie no. 5 20,00
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Aan Willem Oosterom voor intrest van een obligatie ten laste van de kerk verschijnende 1 July
van ieder jaar volgens kwitantie no. 6 25,00

Aan personele belasting wegens de pastorie volgens kwitantie en bijlage no. 7 ƒ 52,74
en wegens het schoolhuis volgens kwitantie no. 8 ƒ 12,00 64,74

Aan de brandwaarborg maatschappij wegens bijdrage in de jaarlijksche brandschade en
administratie kosten volgens 3 kwitantien, no. 9a, b, en c 48,76

Aan geleverde wijn en brood bij het nachtmaal, als:
/418/ - aan Adrianus Pijl voor wijn volgens kwitantie no. 10 ƒ 16,00
- en aan Adriaan Vogelezang voor brood volgens kwitantie no. 11 ƒ 6,00 22,00

Aan Pieter Vermeij wegens leverantie van turf volgens kwitantie no. 12 14,25

Aan Jan Peerbolte wegens leverantie en het maken van een kerkenzak volgens kwitantie no.
13 1,10

Aan het schoonmaken van de kerk 25,00

Aan Johannis van Roon voor het nazien der matten van de stoelen 0,60

Aan de timmerlieden W. Stans en L. Pijl en zoon het restant van hetgeen hun competeerd voor
het maken van de gaanderij in de kerk volgens kwitantie no. 14
- aan hoofdsom 125,00
en aan intrest 6,25 131,25

Aan de timmerlieden L. Pijl en zoon hetgeen hun competeerd over 1842 als:
- wegens gewone reparatie volgen kwitantie no. 15 165,60
- en wegens buitengewone reparatie volgens kwitantie 
no. 16 het restant ad 57,90 223,50
/419/
Aan den verwer Jan Cleton wegens arbeid en 
leverantie over 1843 volgens kwitantie no. 17 2,00
en over 1842 per reste volgens kwitantie 55,00 57,00

Aan den smid Arie ‘t Hoen wegens arbeid en leverantie in 1843 volgens kwitantie no. 19
23,50

Aan de heeren De Kat te Dordrecht ter zake de verwisseling der kansbillietten volgens
kwitantie no. 20 36,00

En aan vertering bij het doen dezer rekening 7,00

Bedragende alzoo de geheele uitgaaf eene somma van negen honderd vier en tachtig gulden
zeventig cents 984,70

Recapitulatie
De geheele ontvang bedraagt 979,42½
De uitgaaf daartegen 984,70
Zoo blijkt dat er meerder is uitgegeven als ontvangen een som van vijf gulden zeven en twintig
en een halve cent 5,27½
/420/
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Aldus gedaan, gehoord, geloofd, opgemaakt en gesloten bij kerkmeesteren en notabelen van
Alblasserdam op heden den 18e July 1844.

Wg:
W. Van Wageningen Wzn.
G. de Kluijver
A. Nugteren
Ad. ‘t Hoen
Adrianus Erkelens
Cornelis Pijl
Johannis Jonker
Rijkee van Alblasserdam
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1884-1845
/421/ rekening en verantwoording welke bij deze is
doende Johannis Jonker, adminisrerende kerkmeester
der Hervormde Gemeente Alblasserdam, van de in
zijne gemelde kwaliteit gedane ontvang en uitgaaf
over de jaren 1844 en 1845.

Ontvang
Aan collecte in de kerk bij onderscheidene godsdienstoefeningen als
in het jaar 1844 258,17
en in het jaar 1845 261,33 519,50

Aan zitgelden van stoelen en banken in de kerk als over het jaar 1844 het volle zitgeld
voldaan, bedragende dus 590,90
In hetzelve jaar wegens het verhuren van 7 nieuwe plaatsen 105,00
over het jaar 1845 het volle zitgeld voldaan in welk jaar het zitgeld is vermeerderd met 7
plaatsen a ƒ 2,60, bedragende dus 609,10
Het restant verschuldigde zitgeld van vroegere jaren waarvan niets ontvangen is, wordt als
oninbaar gebragt en komt dus voor memorie
/422/
Aan vrijwillige giften van den heer Mandemaker wegens door hem bezeten wordende plaatsen
als:
in 1844 3,00
in 1845 3,00 6,00

Aan intressen van de heer De Kat te Dordrecht wegens certificaten Werkelijke Schuld, groot in
kapitaal ƒ 1200,-, rentende 2½ percent, na aftrek der onkosten, als
in 1844 28,40
in 1845 (1e halfjaar) 14,20 42,60

Aan verpachte tienden
over 1844 9,00
En in 1845 ƒ 10,00, doch welke som uit hoofde van het misgewas aan de pachter weder
gerestitueerd zijnde, komt dus voor memorie

En van de gemeente Alblasserdam de schadeloosstelling wegens het niet meer begraven in
de kerk als
in 1844 100,00
in 1845 100,00 200,00

Bedragende alzoo de gehele ontvang eene som van twee duizend twee en tachtig gulden tien
cents 2082,10
/423/
Uitgaaf
Aan den WelEerwaarde heer de Wijs, predikant te Alblasserdam, voor toelage aan zijn
WelEerwaarde toegelegd volgens kwitantie
over 1844 200,00
over 1845 200,00 400,00

Aan de heeren kerkvisitators volgens kwitantien, als
over 1844 20,00
over 1845 20,00 40,00

Aan de heer Rijndert Roor voor traktement als koster en voorzanger volgens kwitantien, als
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over 1844 59,00
over 1845 59,00 118,00

Aan den heer Cornelis van Diest voor intrest van een obligatie ten laste van de kerk
verschijnende ieder jaar met de maand November, volgens kwitantien, als
over 1844 6,00
over 1845 6,00 12,00

Aan den heer Fop Smit voor intrest van een obligatie ten laste van de kerk, verschijnende ieder
jaar met 8 February, volgens kwitantien, als
over 1844 20,00
over 1845 20,00 40,00
/424/
Aan Willem Osterom voor intrest van een obligatie ten laste van de kerk, verschijnende 1 July
van ieder jaar, volgens kwitantien, als
over 1844 25,00
over 1845 25,00 50,00

Aan personele belasting volgens kwitantien, als
over 1844/1845 52,45
en over 1845/1846 52,77
En wegens schoolhuis
over 1844/1845 11,62
en over 1845/1846 Nihil 116,84
NB door de gemeente is aangenomen de betaling van het schoolhuis over het jaar 1845/1846
en volgende jaren te zullen dragen.

Aan de brandwaarborg maatschappij wegens bijdrage in de jaarlijksche brandschade en
administratie kosten volgens kwitantien:
in den jare 1844 44,93
en in den jare 1845 41,10 86,00

Aan geleverd brood en wijn bij het nachtmaal, als
Aan wijn in 1844 13,00
Aan wijn in 1845 13,00
En aan brood in 1844 volgens kwitantie 6,00
Aan brood in 1845 volgens kwitantie 6,00 38,00
/425/
Aan Pieter Vermeij wegens leverantie van turf volgens kwitantien, als
in 1844 14,25
in 1845 15,00 29,25

Aan het schoonmaken van de kerk, als
in 1844 26,00
in 1845 26,00 52,00

Aan het schoonmaken van een sloot, als
in 1844 0,80
in 1845 0,30 1,10

Aan het goed zetten van de stoelen, als
in 1844 0,50
in 1845 0,50 1,00
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Aan leverantie van terpetein
in 1844 0,45
in 1845 0,45 0,90

Aan het koopen van drie koperen kandelaars in 1844 volgens kwitantie 6,00

Aan het koopen van een kussen in de nieuwe bank in 1844 volgens kwitantie 27,00

Aan het koopen van een boek en het overschrijven van het oude staatsboek in 1844 6,10

Aan den smit Cornelis de Vos wegens arbeid en leverantie in 1844 volgens kwitantie 10,90

Aan den verwer D. Van Mever wegens arbeid en leverantie in 1844 volgens kwitantie 67,36
/426/
Aan den metselaar Aarnout Verkerk wegens arbeid en leverantie in 1844 volgens kwitantie

58,04½

Aan den timmerman W. Stans wegens leverantie en arbeid in 1844 volgens kwitantie 105,67

Aan den lootgieter J. Ceton wegens arbeid en leverantie volgens kwitantien als
in 1844 5,70
in 1845 19,14½ 24,84½

Aan de timmerlieden L. Pijl en zoon wegens arbeid en leverantie in 1845 volgens kwitantie
192,46

Aan den metselaar Jan Mosterd wegens arbeid en leverantie over 1845 volgens kwitantie
47,61

Aan den behanger T. van de Wiel wegens arbeid en leverantie in 1845 volgens kwitantie
46,76

An den verwer E. van Dijl voor arbeid en leverantie in 1845 volgens kwitantie 49,70

Aan den smid Arie Flink wegens arbeid en leverantie over 1845 volgens kwitantie 3,30
/427/
Aan den smit Arie ‘t Hoen wegens arbeid en leverantie over 1845 volgens kwitantie 0,95

Aan leverantie van zand in 1845 5,30

Aan achterstallige schulden, als:
- Aan de heer Cornelis van Diest het kapitaal van 
een obligatie ten laste van de kerk, bij de betaling 
van de intrest in 1845 afgedaan 150,00
- Aan den verwer F. Lambinon wegens arbeid en leverantie 
over 1843 volgens kwitantie 80,26½
- Aan de metselaars C. en L. van Schagen wegens arbeid 
en leverantie in 1843 volgens kwitantie 53,25
- Aan de timmerman M. van der Perk wegens arbeid en 
leverantie over 1843 volgens kwitantie 44,48½
- Aan den lootgieter J. Matena wegens arbeid en 
leverantie over 1843 volgens kwitantie 26,95
- Aan de gebr. Guinta d’Albanie wegens leverantie van 
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een boekje in 1842 volgens kwitantie 1,75
- En aan den kerkmeester C. Pijl het nadeeling slot der rekening 
over 1843 5,27½ 361,97½

En aan verteering bij deze rekening 7,00

Bedragende alzoo de geheele uitgaaf eene somma van twee duizend vier en twinitg guldens
en een en negentig en een halve cent 2024,91½
/428/
Recapitulatie
de geheel ontvang bedraagt 2082,10
De uitgaaf daartegen 2024,91½
Zoo blijkt dat er meerder is ontvangen dan uitgegeven eene som van
zeven en vijftig gulden achttien en een halve cent 57,18½

Aldus gedaan, gehoord, geloofd, opgemaakt en gesloten bij kerkmeesteren en notabelen van
Alblasserdam op den 28 Augustus 1846.

wg.
W. van Wageningen Wzn.
Rijkee van Alblasserdam
A. Nugteren
G. de Kluijver
Adrianus Erkelens
Ad. ‘t Hoen
Corns. Pijl Lzn
Johs. Jonker
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1846-1847
/429/ Rekening en verantwoording welke bij deze is
doende Johannis Jonker administrerende kerkmeester
der Hervormde Gemeente van Alblasserdam van de in
zijne gemelde kwaliteit gedane ontvang en uitgaaf over
den jare 1846 en 1847.

Ontvang
Het batig slot der vorige rekening 37,18½

Aan collecten in de kerk bij onderscheidene godsdienstoefeningen als
in het jaar 1846 240,59
en in het jaar 1847 230,20 470,79

Aan zitgelden van stoelen en banken in de kerk welke ten volle bedragen
over het jaar 1846 609,10
en over het jaar 1847 609,10 1218,20
Doch zijnde over die jaren nog schuldig gebleven als:
Daniel Bol 3,40
Johannis ‘t Hoen 1847 1,70
Gerrit Kreukniet 2,40
Huig Neef 1847 1,70
Willem Punt 1,70
Arie van Loon 1,70
De wed. W. Nieuwpoort 1,70
Jasper van der Perk 5,10
Adriaan Roodnat 3,40
Beloopende alzoo de af te trekkene nog
schuldig gebleven zitgelden 22,80 1195,40

Aan vrijwillige giften van de heer Mandemaker wegens de door hem bezeten wordende
plaatsen in de kerk als
in 1846 3,00
en in 1847 3,00 6,00

Aan intressen van de heer De Kat te Dordrecht wegens certificaten Werkelijke Schuld groot in
kapitaal ƒ 1200,- rentende 2½% na aftrek der onkosten als:
over 1845 (2e halfjaar) 14,20
over 1846 1e en 2e halfjaar) 28,40
over 1847 (1e en 2e halfjaar) 28,40 71,00

Aan verpachte tienden
over 1846 40,50
en over 1847 108,50 149,00
/430/
Van de gemeente de schadeloosstelling wegens het niet meer begraven in de kerk als
in 1846 100,00
en in 1847 100,00 200,00

En van Willem Stans wegens gekochte ijzeren plaat wegende 155 Ned. Ponden 12,40

Bedragende alzoo de geheelen ontvang eene som van 2161,77½

Uitgaaf
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Aan den WelEerwaarde heer Do. de Wijs voor toelage volgens kwitantie
over 1846 200,00
en over 1847 200,00 400,00

Aan de heeren kerkvisitators
over 1846 20,00
en over 1847 20,00 40,00

Aan den heer R. Roor voor tractement als koster en voorzanger volgens kwitantien
over 1846 59,00
en over 1847 59,00 118,00

Aan P. Grootenboer voor tractement als kerkenknecht
over 1845 en 1846 13,00
en over 1847 6,50 19,50

Aan den heer F. Smit voor intrest van een obligatie ten laste der kerk verschijnende ieder jaar
met 8 February volgens kwitantie als
over 1846 20,00
en over 1847 20,00 40,00

Aan Willem Oosterom voor intrest van een obligatie ten laste van de kerk verschijnende i July
van ieder jaar volgens kwitantie als
over 1846 25,00
en over 1847 25,00
Benevens de hoofdschuld van gemelde 
obligatie welke alhier wordt overgelegd 500,00
en de intrest tot den dag der aflossing 2,00 552,00

Aan personele belasting wegens de pastorie volgens kwitantien als
over 1846/1847 52,75
en over 1847/1848 52,75 105,50
/431/
Aan de brandwaarborg maatschappij wegens bijdragen in de jaarlijksche brandschade en
administratie kosten volgens kwitantien als
in den jare 1846 50,55
en in den jare 1847 42,75 93,30

Aan geleverd brood en wijn voor het nachtmaal als
aan wijn in 1846 13,00
aan wijn in 1847 13,00
aan brood in 1846 volgens kwitantie 6,00
aan brood in 1847 volgens kwitantie 6,00 38,00

Aan Pieter Vermeij wegens leverantie van turf volgens kwitantien als
in 1846 13,50
en in 1847 13,50 27,00

Aan het schoonmaken van de kerk als
in 1846 26,00
en in 1847 26,00 52,00

Aan het schoonmaken van een sloot
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in 1846 0,70
en in 1847 0,70 1,40

Aan Johannis van Roon voor stoelen matten
in 1846 0,85
en in 1847 volgens kwitantie 2,40 3,25

Aan den verwer J. Cleton voor arbeid en leverantie volgens rek. over 1846 62,71

Aan den timmerman M. van der Perk voor arbeid en leverantie in 1846 volgens gekwiteerde
rekening 28,41½

Aan den smit A. Mes voor arbeid en leverantie volgens gekwiteerde rekening over 1846 18,55

Aan den metselaar C. van Schagen voor arbeid en leverantie volgens gekwiteerde rekening
over 1846 17,74

Aan den kuiper D. Meijer voor reparatie van den waterton der pastorie volgens kwitantie in
1846 1,10

Aan den lootgieter J. Ceton voor arbeid en leverantie volgens gekwiteerde rekeningen
in 1846 3,85
in 1847 15,30 19,15
/432/
Aan het koopen van 2 nieuwe gordijnen en een laten verwen met passementen daar aan in
1846 25,80

Aan den smid Arie ‘t Hoen voor arbeid en leverantie volgens gekwiteerde rekeningen
in 1846 0,70
en in 1847 11,05 11,75

Aan den timmerman W. Stans voor arbeid en leverantie volgens gekwiteerde rekening in 1847
151,58½

Aan den metselaar A. Verkerk voor arbeid en leverantie volgens gekwiteerde rekening in 1847
57,66

Aan den lootgieter Kagenaar wegens arbeid en leverantie volgens gekwiteerde rekening in
1847 37,60

Aan den verwer F. Lambinon voor arbeid en leverntie volgens gekwiteerde rekening over 1847
72,54

Aan den heer C. Smit wegens geleverde steen in 1847 volgens gekwiteerde rekening 1,83½

Aan de erven Therry en Mensing voor 2 Ev. gezangboeken volgens kwitantie in 1847 6,00

Aan den heer De Wijs voor conoolie in 1847 3,00

Aan de heer F. van der Wiel voor leverantie volgens gekwiteerde rekening in 1847 8,30

Aan Arie Nouwen voor geleverd zand in 1847 2,50
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Aan ordonnanties zegels over 1846 en 1847 0,42

Aan het opmaken en overschrijven dezer rekening 3,00
En aan kamerhuur etc. bij het doen dezer rekening 7,00

Beloopende alzoo de geheele uitgaaf eene som van 2026,60½

Recapitulatie
De ontvang bedraagt 2161,77½
De uitgaaf daartegen 2026,60½
Zoo blijkt dat er meerder is ontvangen dan uitgegeven eene som van een honderd vijf en dert ig
gulden zeventien cents 135,17
/433/
Aldus gedaan, gehoord, geloofd, opgemaakt en gesloten bij kerkmeesteren en notabelen van
Alblasserdam op heden den 29e December 1848.

wg:
W. van Wageningen Wzn.
Rijkee van Alblasserdam
G. Eikelboom
J. Broere
W. Oosterom
A. Erkelens
Johs. Jonker
A. Vogelezang
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1848-1849
/434/ rekening en verantwoording welke bij dezen is
doende Adrianus Vogelezang, administrerend
kerkmeester der Hervormde Gemeente te
Alblasserdam, van de in zijne gemelde kwaliteit gedane
ontvang en uitgaaf over de jaren 1800 acht en veertig
en negen en veertig.

Ontvang
Het batig slot der vorige rekening 135,17

Aan collecten in de kerk bij onderscheidenen godsdienstoefeningen als
in het jaar 1848 246,39
en in het jaar 1849 239,63 486,02

Aan zitgelden van stoelen en banken in de kerk, welke ten volle bedragen ƒ 609,10
over den jare 1848 609,10
over den jare 1849 609,10

te zamen 1218,20
Nog ontvangen in 1848 van A. Roodnat 2 plaatsen 3,40
Nog ontvangen in 1848 van W. Mandemaker 3,00
Nog ontvangen in 1849 3,00

1227,60
Hiervan moet worden afgetrokken de nog openstaande 
plaatsen welke niet zijn ontvangen, als over 1848:
- Huig Neef 1,70
- Willem Prins 1,70
- Johannis ‘t Hoen 1,70
- Cornelia Bonefaas 1,70
- Nr. 6-1-6 op de galerij 5,10
- Arie Boon 2 plaatsen 3,40
Over 1849
- A. Verkerk plaats W. Punt 1,70
- C. Bonefaas 1,70
- D. Bol, W. Otto, A. Boon 2 plaatsen 6,80
- de heer van der Lee in kwestie 2,60 29,80 1197,80
/435/
Aan intressen van den heer De Kat te Dordrecht wegens certificaten werkelijke schuld groot in
kapitaal ƒ 1200,-, rentende 2½ percent, na aftrek der onkosten als
1e halfjaar 1848 14,20
2e halfjaar 1848 28,40 56,80

Aan verpachte tienden over 1848 12,00
Aan verpachte tienden over 1849 44,00 56,00

van de gemeente eene som van ƒ 200,- wegens schadeloosstelling van het niet meer
begraven in de kerk over de jaren 1848 en 1849 200,00

Bedragende alzoo de geheele ontvang over de jaren 1848 en 1849 eene som van twee
duizend een honderd een en dertig guldens negen en negentig centen 2131,99

Uitgaaf 1848 en 1849
Aan den WelEerwaarde heer de Wijs toelage  volgens kwitantien ad ƒ 200,- ‘s jaars 400,00
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Aan de heeren kerkvisiteuren ad ƒ 20,- ‘s jaars 40,00

Aan den heer R. Roor tractement als koster en voorzanger ad ƒ 59,- ‘s jaars volgens
kwitantien 118,00

Aan P. Grotenboer voor tractement als kerkenknecht ad ƒ 6,50 ‘s jaars 13,00

Aan den heer Fop Smit voor intressen eener obligatie groot ƒ 400 a 5 percent tot op den dag
der aflossing 8 Juny 1849, zijnde 28 maanden 46,66
En de aflossing van het kapitaal zelve 400,00 446,66

Aan personele belasting voor de pastorie volgens kwitantie
over den jare 1848/1849 52,35
over den jare 1849/1850 52,35 104,70

Aan de brandwaarborg maatschappij wegens bijdrage in de jaarlijksche brandschade en
administratie kosten volgens kwitantien
over 1848 36,00
over 1849 36,00 72,00

Aan geleverd brood en wijn voor het nachtmaal als
/436/ aan wijn in 1848 13,00
aan wijn in 1849 13,00
aan brood in 1848 6,00
aan brood in 1849 6,00 38,00

Aan Pieter Vermeij wegens leverantie aan turf
volgens kwitantie over 1848 13,50
over 1849 13,50 27,00

Aan het schoonmaken der kerk ad ƒ 26,- ‘s jaars 52,00

Aan het schoonmaken der sloot en zand op het pad
over 1848 ƒ 1,00 en 1849 ƒ 2,00 3,00

Aan een kraan in de waterton in 1848 2,20

Aan den metselaar Mostert in 1848 6,00

Aan H. van Roon, reparatie stoelen in 1848 3,30

Aan zand voor de kerk 1,25

Aan een zegel kwitantie gemeentegeld 0,21

Aan Jan Mostert, metselaar, leverantie enz. 69,31

Aan Johs. Pijl, timmerman, leverantie etc. 57,29½

Aan D. Mever, schilder, leverantie etc. 39,20

Aan Flink, smid, leverantie etc. 1,35
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Aan J. Ceton, koperslager, kandelaars 5,00

Aan A. ‘t Hoen, smid, leverantie etc. 4,55

1849
Voor een handdoek nachtmaals tafel 1,40

Voor borstels, kwasten en zemelappen 1,80

Voor een stuk voor de schoorsteen pastorie 2,50

Voor H. van Roon, reparatie stoelen 2,25

Voor passement voor de gordijnen 3,90

Voor naailoon dito 2,00

Voor 16 el Merinos a 1,10 per el 17,60

Voor koperen ringen 0,54

Voor verschot verpachting tiende 1,00

Voor verschot aan den kuiper 0,80

Voor terpentijn 1848 en 1849 1,15

Voor nieuwe kandelaars voor de pastorie 4,20

Voor G. van der Waal, boomkweker 8,00

Voor G. van Dijl, schilder, leverantie enz. 84,91

Voor het overpad van de kerk 3,00

Voor de smid Flink, leverantie enz. 3,00
/437/
Aan L. van Schagen, metselaar, leverant ie enz. 18,78

Aan M. van de Perk, timmerman, leverantie enz. 65,15

Aan Zand 1,75

Aan Kagenaar, leverantie leijen 1848 4,10

Beloopende alzoo de geheele uitgaaf over de jaren 1848 en 1849 eene som van een duizend
zeven honder een en veertig guldens vijf en tachtig en een halve cent 1741,85½

Recapitulatie
De geheele ontvangst bedraagt 2131,99
De geheele uitgaaf bedraagt 1741,85½
Alzoo blijkt dat er meerder is ontvangen dan uitgegeven en alzoo een batig saldo in kas van
drie honderd negentig guldens dertien en een halve cent 390,13½
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Aldus gedaan, gehoord, geloofd, opgemaakt en gesloten bij kerkmeesteren en notabelen van
Alblasserdam op heden 23 Augustus 1850.

wg.
A. Nugteren
Rijkee van Alblasserdam
J.M. herfst van Alblasserdam
J. vroege
C. Oosterom
J, Spruijt
C.G. van der Lee
A. Nugteren
M. Goedhart
A. Vogelezang
Cornelis ‘t Hoen
J.v. Lakerveld Bisdom
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1850
/438/ Rekening en verantwoording welke bij deze is
doende Cornelis ‘t Hoen, administrerend kerkmeester
der Hervormde Gemeente te Alblasserdam, van de in
zijne kwaliteit gehad hebbend ontvang en gedane
uitgaaf over den jare achttien honderd en vijftig.

Ontvang
Batig saldo der voorgaande rekening 390,13½

Aan collecteren in de kerk gedurende de godsdienstoefeningen in den jare 1850 277,91½

Het volle bedrag der zitgelden van stoelen en banken in het kerkgebouw over 1850 609,00

Eene gift van den heer Mandemaker voor 1850 3,00

Niet ontvangen de nog verschuldigde gelden voor zitplaatsen over den jaren 1848 en 1849,
zie voorgaande rekening ad ƒ 29,80 memorie

Een jaar intrest van de heer De Kat te Dordrecht wegens kapitaal Werkelijke Schuld, groot
nominaal ƒ 1200,- a 2½ percent ‘s jaars na aftrek onkosten 28,40

Aan kerketiend over 1850 als van
- M. Burggraaf koorngewas 3,00
- G. Maat hennip 9,00
- A. Vogelezang haver 20,00 32,00
Aardappelgewas slecht uitgevallen en dus kwijtgescholden

Van de gemeente jaarlijksche restitutie wegens schadeloosstelling voor het niet meer
begraven in de kerk 100,00

Bedragende alzoo de geheele zuivere ontvang eene som van een duizend vier honderd
veertig guldens vijf en veertig centen 1440,45
/439/
Uitgaaf 1850
Aan den WelEerwaarde heer de Wijs toelage over 1850 volgens kwitantie ad ƒ 200,- ‘s jaars

200,00

Aan ds. Kuip classicale quotisatie 20,00

Aan den heer R. Roor tractement als koster en voorzanger over 1850 59,00

Aan P. Grootenboer tractement kerkeknecht 8,00

Aan personele belasting voor de pastorie 51,98

Aan de brandwaarborg maatschappij bijdrage wegens de jaarlijksche brandschade over 1850
kerk en pastorie 36,00

Aan geleverd brood en wijn voor ‘t nachtmaal 19,00

Aan P. Vermeij leverantie turf 14,25

Aan ‘t schoonmaken der kerk 26,00
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Aan verschot zemelappen 0,90

Aan A. Nouwen zand voor de kerk 1,25

Aan ds. de Wijs voor het overpad 3,00

Aan een zerk en paaltjes pastorie 12,25

Aan een gordijn in de kerk 13,02

Aan reparatie der stoelen 2,30

Aan L. Lepeltak schilder en glazenmaker 127,76

Aan de meid van den koster op St. Jacob 1,00

Aan een notulenboek voor notabelen 3,80

Aan J. Kagenaar loodgieter en leidekker 28,55

Aan J. Ceton koperslager 3,60

Aan een nieuwe kagchel voor de kathegiseerkamer 24,00

Aan A. Mes smid 28,95

Aan W. Stans timmerman 38,62

Aan J. den Boer metselaar 41,15½

Aan A. ‘t Hoen smid 2,40

Aan J. Vroege voor steen 5,91½

Aan J. Vroege volgens obligatie a 4 percent ‘s jaars 400,00
verschijnt jaarlijks op 23 Augustus
(deze post alhier in uitgaaf voorkomende is alzoo niet werkelijk uitgegeven maar een op rente
gezet batig saldo waarvan de intressen jaarlijks in de rekening moeten verantwoord worden)

Aan J. Vroege voor de bekrooning van een plan voor een nieuw kerkgebouw 150,00

Voor de advertentie als boven in de nieuwspapieren 33,30

Aan reiskosten der commissie 21,25
/440/
Aan een kopieboek 4,80

Aan A. de Haan vragtloon 0,55

Aan A. Pijl kamerhuur vergaderingen en ‘t doen dezer rekening volgens gewoonte 10,00

Totaal 1392,70
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Beloopen alzoo de geheele uitgaaf over den jare achttien honderd en vijftig een som van een
duizend drie honderd twee en negentig guldens zeventig centen.
De geheele ontvang over dat zelfde tijdvak 1440,45
Alzoo blijkt dat er meerder is ontvangen dan uitgegeven 47,75
en dus een goed slot aan den opvolgende administrerend kerkmeester
M. Lels ter hand gesteld van zeven en veertig guldens vijf en zeventig centen.

Aldus gedaan, gehoord, nagezien, geloofd, opgemaakt en geslooten bij kerkmeesteren en
notabelen van Albasserdam op heden 24 October 1851

wg.
J. van Lakerveld Bisdom
C.G. van der Lee
J. Vroege
K. ‘t Hoen Ad.zn.
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1851
/441/ Rekening en verantwoording welke bij deze is
doende Murk Lels administrerend kerkmeester der
Hervormde Gemeente te Alblasserdam van de in zijne
kwaliteit gehad hebbende ontvang en gedane uitgaaf
over den jare 1800 een en vijftig.

Ontvang
Saldo vorige jaar in species overgenomen van den kerkmeester C. ‘t Hoen 47,75

Aan contributie der zitplaatsen 609,10

Van den heer Mandemaker 3,00

Van de verpachting kerktiend 45,00

Van de verpachting havertiend 34,00

Van de rente der ƒ 1200,- inschrijving nationale Schuld 2½ percent na aftrek der kosten 28,40

Van recognitie voor het regt van begraven na aftrek van zegel 99,79

Van J. Vroege rente van ƒ 400,- a 4% vanaf 23 Augustus 1850 tot 31 december 1851 21,64

Van de collecte in de kerkenzak gedurende de godsdienstoefeningen 347,42
Totaal ontvangst 1236,10

Uitgaaf
Aan brand assurantie kerk en pastorie 29,25

Aan klassikale quotisatie 20,00

Aan ‘t schoonmaken der kerk 26,00

Aan J. Seton loodgieters werk 11,20

Aan J. van Roon stoelenmatten 0,80

Aan een nieuw registerboek 1,70

Aan fooi meid van den koster 1,00

Aan ds. de Wijs tractement 200,00

Aan ds. de Wijs voor ‘t overpad 3,00
/442/
Aan wijn bij de tiendverpachting 2,40

Aan personele belasting ds. de Wijs 63,47

Aan J. Groen schilderwerk 2 kwitanties 105,66

Aan H. Mostert metselaar 44,21½
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Aan P. Bol timmerman 103,28½

Aan A. ‘t Hoen smid 21,50

Aan J. Kagenaar loodgieter 9,20

Aan R. Roor koster en voorzanger 59,00

Aan P. Grotenboer kerkeknecht 8,00

Aan J. Jonkers wijn voor ‘t nachtmaal 13,00

Aan A. Vogelezang brood voor ‘t nachtmaal 6,00

Aan P. Vermeij turf 13,50

Aan A. Nouwen zand 1,25

Aan M. Wijt en zonen advertentien 14,22½

Aan twee flesschen terpentijn 0,90

Aan A. Pijl voor kamerhuur en vertering der vergaderingen volgens gewoonte 10,00
Totaal uitgaaf 768,59½
Totaal ontvang 1236,10
bedragende het goed slot alzoo eene som van vier honderd 467,54½
zeven en zestig guldens vier en vijftig centen, waarvan eene 
som van vier honderd guldens op heden aan den heer J. Vroege tegen
eene rente van 3½ percent tegen resu wordt ter hand gesteld
en het restant ad zeventien guldens vier en vijftig en eene halve centen aan den opvolgende
administrerend kerkmeester C.‘t Hoen wordt overhandigd om in de volgende rekening en
ontvang te worden verantwoord.

Aldus gedaan, nagezien, goedgekeurd en gesloten bij notabelen en kerkmeesteren van
Alblasserdam in de vergadering van heden 16 Maart 1852.

wg.
J. van Lakerveld Bisdom
C.G. van der Lee
Murk Lels
J. Vroege
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1852
/443/ rekening en verantwoording welke bij deze is
doende Kornelis ‘t Hoen, administrerend kerkmeester
der Hervormde Gemeente te Alblasserdam, van de in
zijne kwaliteit gehad hebbende ontvang en gedane
uitgaaf in den jare 1800 twee en vijftig.

Ontvang
Saldo van het vorige jaar in specie overgenomen van den kerkmeester M. Lels 17,54

Een zitplaats in een bank verkocht aan den heer V.d. Lee 12,00

Als boven op eene stoel aan A. Herwig 15,00

Aan opbrengst der zitplaatsen in de kerk 601,30

Gewone jaarlijkse gift van de heer Mandemaker 3,00

Opbrengst havertiend 23,00
Opbrengst henniptiend 6.00
Opbrengst aardappeltiend 5,00
Opbrengst zaadtiend 30,00

Rente der ƒ 1200,- inschrijving grootboek der Nationale Schuld na aftrek der kosten 28,40

Schadeloosstelling voor het niet meer begraven in de kerk na aftrek zegel 99,79

J. Vroege rente van ƒ 400,- a 4 percent over 1852 16,00

Als boven van een kapitaal groot ƒ 450,- a 3½ percent van 16 maart tot ultimo december 1852
12,36

Van de collecte in de kerk geduurende de godsdienstoefening 308,20
/444/
Aan de brand assurantie voor kerk en pastorie 25,88

Aan de classicale quotisatie 20,00

Aan ‘t schoonmaken der kerk 31,00

Aan Van Roon stoelenmatten 5,40

Aan P. Vermeij voor turf 13,50

Aan J. Seton loodgieterswerk 4,45

Aan Johs. Jonker wijn nachtmaal 13,00

Aan Vogelesang brood 6,00

Aan Roor voorzanger 59,00

Aan P. Grootenboer kerkeknecht 8,00
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Aan A. Nouwen voor zand 1,25

Aan ds. de Wijs tractement 200,00

Aan ds. de Wijs voor ‘t overpad 3,00

Aan ds. de Wijs voor personele belasting 63,20

Aan behangsel papier pastorie 9,97

Aan Jan Cleton schilder en glazenmaker 44,60

Aan C. van Schagen metselaar 18,31

Aan E. Boele timmerman 35,35

Aan Flink smid 1,85

Aan de meid des schoolmeesters 1,00

Aan huur locaal tiendverpachting 1,00

Aan het ter visie leggen teekening kerk 1,50

Aan W. Tuk restitutie verschotten na aftrek der verkochte bestekken ten dienste der te bouwen
kerk 38,98

Aan de her Van der Lee rest voorgeschoten gelden ten dienste van het heivolk en briefporten
40,21

Aan Vroege vragt der heistelling als boven 6,61

Aan Bisdom restitutie verschot zegels en briefporten 4,27

Aan Johs. Pijl voor het heijen der proefpaal 81,50

Aan Zonneveld voor het gebruik der heistelling 50,00

Aan de heer Lels verschot voor de betaalde premie laagste inschrijver 25,00
/445/
Aan Neesse boekdrukker voor het drukken van bestekken 52,15

Aan A. Pijl onkosten en verteering bij de aanbesteding kerk 43,00

Aan A. Pijl voor kamerhuur en vertering op de vergaderingen en volgens gewoonte 10,00
Totaal uitgaaf 919,10½
Totaal in ontvang 1177,59½
Rest alzoo in kas eene som van 258,49
twee honderd acht en vijftig guldens negen en veertig centen,
waarvan tegen eenen rente van drie percent tegen recu wordt ter hand gesteld aan den heer
Jan Vroege eene som van twee honderd guldens, en het restant ad acht en vijftig guldens
negen en veertig centen aan den opvolgende administrerend kerkmeester P. Pijl wordt
overhandigd om in de volgende rekening in ontvang te worden verantwoord.
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Aldus gedaan, nagezien, goedgekeurd en gesloten bij notabelen en kerkmeesteren van
Alblasserdam in de vergadering van 28 January 1853.

wg.
J. van Lakerveld Bisdom
J. Vroege
Rijkee van Alblasserdam
K. ‘t Hoen Adzn.
P. Pijl Jzn.
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1853
/446/ Rekening en verantwoording welke bij deze is
doende Pieter Pijl, administrerend kerkmeester der
Hervormde Gemeente te Alblasserdam, van de in
zijne kwaliteit gehad hebbende ontvang en gedane
uitgaaf over den jare 1800 drie en vijftig.

Ontvang
Batig saldo van den jare 1852 58,49

Van de gemeente schadeloosstelling kerk 100,00

Opbrengst tienden van de kerk 58,00

Opbrengst der intressen inschrijving grootboek 28,40

Opbrengst stoelen en banken 594,60

Opbrengst collecten in de kerk 309,79

Gift van den heer Mandemaker 3,00

Resitutie meidegeld dominee 5,00

Nog staat te betalen
- zitplaatsengeld J. Boelen 1,70

B. van Wijen 1,70
P. Stout 1,70
Joh. de Graaf 2,60 7,70 (memorie)

Totaal ontvang 1157,28

Uitgaaf
1. Assurantie penningen kerk en pastorij 36,02

2. Het schoonmaken der kerk 13,70

3. Ds. J.E.C. de Wijs 200,00

4. Reparatie van stoelen 2,50

5. Directe belasting de pastorij 68,21

6. R. Roor als voorzanger 59,00
/447/
7. Aan A. Vogelesang brood voor het nachtmaal 7,00

8. Aan C. ‘t Hoen wijn voor het nachtmaal 13,00

9. Aan klassikale quotum 20,00

10. Aan J.E.C. de Wijs voor het overpad 3,00

11. Aan B.J. Meijer 5,00
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12. Aan A. Hoorman 0,60

13. Aan C.P.J. Zwaan 1,50

14. Aan P.J. Bouvier 14,80

15. Aan P.J. van Os en zoon 1,45

16. Aan P. Vermeij 13,50

17. Aan de weduwe F. Lambinon 29,50

18. Aan Johs. Pij l Lzn 31,48

19. Aan Jb. den Boer 16,77½

Aan P. Grotenboer 8,00

Een zegel voor ordonnantie 0,25
 
Aan de meid van de koster foor St. Jacob 1,00

Aan A. Pijl bij de tiend verpachting 1,00

Aan A. Pijl kamerhuur enz. als naar gewoonte 10,00

Totaal uitgaaf 557,27½
Totaal ontvang 1157,27
rest batig saldo 600,00½

Bedragende het batig slot mitsdien eene som van zes honderd guldens en eene halve centen,
waarvan ten behoeve der nieuw te bouwen kerk wordt afgedragen eene som van vijf honderd
en vijftig guldens, blijvende alzoo in kas eene som van vijftig gulden en eene halve cent, om in
de eerstvolgende rekening in ontvang te worden verantwoord.

Gedaan, nagezien en goedgekeurd in de vergadering van notabelen en kerkmeesters op twee
February achttien honderd vier en vijftig.

wg
Rijkee van Alblasserdam
J. van Lakerveld Bisdom
Murk Lels
P. Pijl
C. ‘t Hoen Adzn.
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