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“Kerkeboek”, 1656 – 1807  1 deel. 
N.B. De verschillende soorten akten staan door  
elkaar en zijn bovendien dikwijls niet chronologisch  
ingeschreven. 

 
Uittreksels uit dit register zijn gepubliceert in Versl.en Med.Ov.Regt 
en Gesch.28e st. (1912), blz.162 vlg. en Wapenheraut 1915, blz.289 
vlg., 337 vlg. en 385 vlg. 
 

 
Inhoud:  * Handelingen kerkeraad en andere aantekeningen  

  van kerkelijke aard,    1656 –   1664   (fol.1-8); 
 
* Lijst van communicanten,   1658 juni 27   (fol.8vo-10); 
 
* Inschrijvingen van lidmaten en overledenen door elkaar,  

1658 Juli 27 – 1661 Juni 23 (fol.10vo-12vo) 
  N.B. Overledenen alléén van het jaar 1658. 
 
* Doop-, trouw- en dodeninschrijvingen en handelingen kerkeraad, enz.  
  door elkaar,     1658 Juni 3 – 1660 Juli 29 (fol.13-15); 
  N.B. Overledenen alléén van het jaar 1659. 
 
* Doop-, trouw- en dodeninschrijvingen en handelingen kerkeraad, enz.  
  door elkaar,     1661 – 1682   (fol.18-73vo); 
 
  N.B. Met kleine hiaten in de jaren 1665, 1672 en 1673. 
  Van 1664-1681 de doden afzonderlijk elk jaar achteraan.  
  Geen dodeninschrijvingen nà 1681. 

 
  * Inschrijvingen van lidmaten,  1683 en 1684   (fol.73vo) 
 
  * Handelingen van borgmannen, kerkeraad en  

  burgemeesters van Goor,   1684 – 1687 en 1717 (fol.74-76); 
 
* Inschrijvingen van lidmaten, 1685 – 1700   (fol.76vo-78vo); 
* Doopinschrijvingen,   1684 Aug.31 – 1685  (fol.80-80vo); 
* Doop- en trouwinschrijvingen,  

    jaarlijks na elkaar,  1686-1700;  (fol.81vo-106); 
* Doopinschrijvingen,    1701 Jan.1- Mei 15    (fol.106vo) 
* Handelingen kerkeraad, enz., 1725-1748     (fol.107-120) 

   “  “ “  , 1756          (fol.122-123) 
   “  “ “  , 1768 en 1786   (fol.123-127vo) 
   “  “ “  , 1757-1768    (fol.136vo-154vo) 
   “  “ “.., 1761   (fol.157 en 157vo) 
   “  “ “  , 1797-1807  (fol.158-160vo) 
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Blz. 6,13,14,15. 
Ao 1656 Novembr. 16 op sondach na St.Martini kort na die eerste predicatie tusschen elf  
en twaalf uren, is in Heeren ontslapen Joannes Putmannus out omtrent LXXX jaren, nadien  
hij die Gemeente tot Goor bedient hadde omtrent vijfftich jaren eerst in den schoele dienst,  
daarna na tijden van Marquijs Spinola int predicke ampt, en[de] is begraven in die Kercke  
tot Goor den volgenden donderdach sijnde Novembr. 20. 
 
1659 April.9  Aelken Jalinck weduwe van Z[aliger] Werner Jalinck Borg.mr. Haec  
    pie obijt et abijt in calum Ao.59 April 9 
 
1659 Mart 9  Grietken ten Tuschede gewesen maecht van den Heeren Praest  

Bentinck, vrou van Jan ten Duitschoete, welcke bij mij tot  
Diepenheim gecommuniceert hadde. Obijt pie admodum in Dno 
Ao.59 Mart 9 postq tertio a partus die in morbum incidifset, achter 
laetende ene dochter. 

 
1658 Octobr.1 Geertken van Koesvelt vrou van Wolter achter die  Molle doch nadien  

sij eenmael gecommuniceert hadde, obijt et haec Ao 58 Octobr.1 
 
1658   Roelof Snijder abijt Amstelrodamus ad filiam ibig mortues. 
 
1659 Jan. 29 Derck Hendricx van Gelselaer, knecht van Derck Jalinck 
   Abijt cum testimonia Deutechum Ao.59 Jan.29 
 
1661   Joachim uit Dulder knecht van Mr. Hendrick ten Rijnen, Abijt circa festum  

paschator Ao.61 Amstelrodamum  
 

1658   Gerrit van Ommen Timmerman, is gestorven seer haestich sonder krancheit  
en[de] enen sucht.    

 
 
Blz.16, 17 Gestorven A°.[16]58.  
 
Jun.24  Jan Spijlen  
 
Julij 13  Fenne ten Kevelham 
 
7br. 30  Hoender Cuert 
 
Octobr.1  Geertken achter die Molle    
 
Octobr.1 Jan Berck jonckman va[n] 70 jaeren, circa idem temq inopinata morte Octob.1  
 
Octobr.4 twielingen van die Roesserijen, nadien sij des dages te vooren gedoopt waren  
 
Decembr.28 Evert Imminck ut die Gemeente tot Diepenheim, begraven Xbr.30 
 
 
 
 
Blz.22 Dooden in Ao.59           
 
Mart.8  Busch-Merrije int Gasthuis. 
 
Mart.9  Grietken ten Tuischede puerpa. 
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Mart.11 Wolter ten Broeijel. 
 
Mart.16 Lambert op 't Broeck 
 
Mart.21 Lamberts vrou op ’t Broeck volcht, begraven. 
 
Mart.28 Berentken vrou van Jan van Ommen anders ter Roeter  pie. 
 
April. 9  Aeltjen Jalinck  weduwe van Z[aliger] Werner Jalinck pie ad modu 
 
Maij.8  Berent Kevelhams vrou Aeltjen, dochter van Herm.Wessels in puerpio   
 
Jun.30  Nottebergh soon   
 
September.14  Rotg. ten Hengels kint 
 
Sept.22 Jan Hoefslach  ex lapse …….   
 
Octobr. 28 Willemken Brugginck pia virgo circiter annox.70  mortua    
 
Decemb.2 Hille Welmers 
 
Decemb.5 Slot Hendrick vulgo Been  
 
Jun.18  Johan Hoefslach Out-Borgmr.  Obijt Ao.63 Jun.18 
 
Maij. 6  Jan ten Duitschoete Obijt Ao.69. Maij.6 
 
Op donderdach Octobr. 3 op danck dach voor t' gewas gedoopt een kint van Jan ten Rief  

opt Averacker is gestorven Octobr.31 sijnde donderdach.    
 
[Octobr. 31]  op welcke dach oock begraven is het kint van den Heer Praest Bentinck. 
 
  volgenden maendach [na Dom.Trin.XVII.Trin.] gestorven die dochter van  

Reint ten Hengel.      
 
  s' Saterdages voor Dom.XX.Trin. gestorven die huisvrou van Wolter Tanckinck gnt.  
  Henrick, pia mulcr.   
 
  In die weke post Dom.XX.Trin. Gestorven neffens Jan ten Riefs kint. 
 
  [In die weke post Dom.XX.Trin.] die dochter van Velt Claes, Jenneken, maget van  

Mr. Wolter Kistemaker, buiten die steenpoorte Octob.31.   
 
 
 
[Vermelding bij lidmaat 1659] 
  Gerrit ten Duitschoete Ille obijt Ao 61  met begin van die vasten in die weke na  

vastenavont, na langhduirige quijningen.  
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Blz.30, 31, 32, 33, 34.  Ao 1662 
 
Jan.2  is aen den bloetganck t' soneken van Mr. Hege-Jacob gnt. Derck gestorven. 
 
Jan.15  Wolf Hermans soon gestorven. 
 
Febr.1   Stijnken Jalinck vrou van Jan ten Duitschoote pepit filia mortuam.  
 
Dages na Sexag is ontslapen Elisabeth Hoefslach circa sextavespertinam, vrou van Jan Cnapen 

 
Op welcken dach [Dages na Sexag] begraven is een dootbaren kint van Jan ten Duischote, weert,  
waervan die moeder Stijnken Jalinck verlost was des saterdagen avont voor Dom.Sexag.Febr.1 
 
Febr.12   sobolem mortuam enixa Jan Tanckincks vrou op t' Luttick Hengel.  
 
Eadem Dom. [Invocativ] Sepultus Jan Meijer Out-Borgmr. tot Diepenheim out omtrent 80 jaren,  
obijt Febr.13 circa solis occasum, nadat hij aen een roeringe omtrent een maent gelegen hadde. 
 
Mart 14 vrijdagh voor Judica, circa quinta matubinam, obijt pijsima et nobibisima Matrona Agnes  
Ripperda ten Weldam circa annum aetabis 84 Sepulta die Mercherij post Pascha April 2  
 
April.7  Jan ten Kevelham mancij ille  
 
[6 april] Eadem Dom. [Quasimodog] sub concione pomeridiana is verlost Jan Heijncks vrou  

Fenneken van twielingen, beide dochterkens, waervan het ene doot en[de] het  
ander den volgenden maendagh (omdat ick na t' Classis vertrekken moste) gedoopt is,  
heet Jenneken. 

 
April.29  gestorven t'kint van Roelof ten Duitschote, dincxdach na Cantate. 
 
Jun.7     gestorven in Enter pridie Dom.2 Trin. Fenne vrou van Willem Nijhuis. 
 
ant Dom.6 Jul.1 gestorven Truiken Pellewever moeder van Mr. Henr. ten Rijn. 
 
Gestorven Aug.6 Henrick die Loopende Wever schoonvader van Wessel Broecker ante meridiem  
circa XI 
 
Aug.10 Eadem Dom.XI mane oriente sole obijt Jan ten Gorsvelt    
 
[Aug.10] ende is een doot kint ter werelt gecoemen op Groothengels Lijftocht, en[de] het ander  
sijnde twielingen, gedoopt Dom.12.Trin.kint op Groothengels Lijftocht  
 
Postridie Dom.14 Trin. op maendach September 1 is getorven met den sonnen onderganck Reint  
Snijders vrou genoemt Aeltjen  
 
Postridie Dom.16 Trin 7br.15 obijt Geert ten Rief, oriente sole. 
 
Pridie Dom.20.Trin. October 11 gestorven Annaken  vrou van Hendr.Eskens, die Wachter 
 
pridie Dom.22.Trin.October 25 Roelof Wijman kint van Jr.Henrich Wijman Richter 
 
Dom.22.Trin. begraven Jenna ter Bree weduwe van Z[aliger] Berent ter Bree gestorven 8br.17 
 
Dom.23.Trin. November 2 is gestorven even voor die predicatie, met den slach van negen uren,  
mijn moije Margareta Meijers concionem habente Diepenem, gelijck mijn vader Joannes Putmann,  
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eodem concionente Ao.56 Dom.24 gestorven is. Ende is Margareta Meijers den volgenden  
Donderdach begraven.   

 
November 8 gestorven Niete Snijders vrou van Booneman  
 
December. 9 is na lange quijninge gestorven Jan Heijnck   
 
Dom.eadem [4.Advent] post diuturnos dolores ex intestinorus erofione ortos etc……, pie  obijt  
Jenneken ten Dam weduwe van Z[aliger] Steffen Staken nalatende 4 kinderen, sepulta Xbr.24. 
 
Xbr.29 obijt Jr.Pallich Marckelof in Diepenheim  
 
Febr.13 Ao.62 obijt Jan Meijer consularis in Diepenheim Seqt.63    
 
April.12. obijt  Mr. Egbert Hondelingh in Diepenheim   
 
 
Blz.35, 37, 38, 39.  Ao 1663   
 
Nieu-Jaers dach in namen Gods begonnen. Den namiddach is seer subijtelijck tegenvermoeden  
gestorven die Cockmaget opt'Scharpenzel, gnt. Lijsabeth 

 
Epiph 2.2 Text Joan 2 valt int vijer subimitio Concionis pomeridiamoe post auditam priman, ene  
van die twielingen van Wolter Boreas sterft op Vrijdagen avont Febr.23. Sepelitus Epiph 3.  
 
Jan 29 int huis gedoopt een kint van Jan ter Schuiren en[de] voorts daerna gestorven. 
 
Jan.31 sterft die Heer Schele te Welfelde.     
 
Febr.24. Sterft  Aeltjen van Koesvelt moeder van Berent Stadsdienaer.  
 
Febr.25  gestorven die knecht opt' Kevelham, gnt Goessen, en[de] begraven tot Delden Febr. 27.  
 
Mart.5. gestorven Esken Plenters seer haest ex.angina.  
 
Maendach na Trin.XI circa duodecima meridianam sterft Geesken Snijders vrou van Jan Wessels  
den ouden in Goor. 
 
7br.1.  Gestorven kort na die geboorte het eerste kint van den jongen Hendr. ten Duitschote  
getrout aen Eexterkote, begraven 7br.2. 
 
Dom.Trin.XII ben ick geweest tot Deventer op die bruiloft van Herm. Hoornardt, s'nacht  
tusschen den 10 en 11 7br. is gestorven een kint van die Richter B. Cuiper, begraven 7br.13. 
 
Postridie Dom.XV.Trin. 7 br.28 Uxor Mich.Helmichy enixa e primiogenitum suum q statium a partu  
obijt et tempore necefsitatis urdicunt Pontificij mora pontificio a muliere baptisatus dictus Joannes  
sepultus in templo 8 br.1.        
 
Septembr. 30 post multos dolores placide obdormivit Hendrick die Cuiper, Petershagen 
septuagenarius, sepultus  8br. 2.     
 
Des nachts tusschen dincxdach en[de] woensdach tusschen den 6 en[de] 7 8br na den slach van  
half drie, na langduirige quijninge en[de] geswol des lichams met ut stortinge van bloet is placide  
ontslapen Christoffer Stuir begraven in templo 8 br.12 postudie XVII hin. 
 



Kerkenboek Goor 1656-1807, overlijden/begraven 1656-1681_____________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
© Stichting Historisch Goor 2010                         transcriptie: Gerrit Caudron                                6 

Dincxdach op St.Martens avont is Christelijck ontslapen Mr. Hendrick Buschman, Pellewever.  
 
It [Dom.23 Trin] gedoopt een kint Jenneken, waervan vader is die soon van Hendr. Heggeler in  
Hengevelde, welcke coemende van Amsterdam int schip gestorven is in dese selve weke. 
 
Tusschen den 3 en[de] 4 Xbr. gestorven die enige dochter van Berent Coesvelt, die Statdienaer,  
inopinata morte. 
 
Tusschen den 15 en 16 Xbr. gestorven Mr. Claes Banzes vrou Trijne. 
 
[Tusschen den 15 en 16 Xbr.] Eedom tempore obijt Berent Hofmans jongste dochter. 
 
Xbr. 19 postridie Dom.3 advent Obijt een kint van Arent ten Cate. 
 
Xbr.21 gestorven die oude Anna gewesene moeder int Gasthuis, schoonmoeder van Z[aliger]  
Henrick Buschman. 
 
Noch gestorven in Ao.63 pter notatos.   
1   Den ouden Hertger ter Koebrugge April.6.   
2   In Diepenheim obijt April 18, Jenneken Loessinck gnt. Vrou Bloets, na haren twieden  
     Man Henr. Bloet.  
3   Den ouden Engelbert Hertgers Jun.4 in die weke voor pincxteren Engelbert Hertgers in  
     die weke voor pincxteren. 
4   Jan Hoefslach  out Borgmr. En diaken, pie obijt Jun.18, circa matutinam octavam, op  
     Sacraments dagh, vrijdach voor het Communiceren.     
5   Henr. Wijchman senior gewesene Richter van Kedongen, obijt in Rijssen Novemb.7. 
6   Marijken Sprakel jongste dochter van Mr.Jorrien Sprakel ontslaept Decemb.6 s' avonts  
     tusschen 11 en 12 uren. 
Na dit jaer sullen volgen die dooden na malckanderen.      
 
 
 
 
Blz.43, 44, 46, 48 Dooden gestorven Ao.[16]64   
 
Januar des nachts tusschen 6 en 7 wort verlost Engele huisvrou van Willem ten Bronninkrief en 
sterft terstont na verlossinge enixa filiam Engele ten Bronninkrief bij doop gnt. Engelken na die  
moeder. 
 
Jan.14 sterft dit kint Engelken voorschr.  
 
Jan.16 sterft een kint vanLambert Evers anders Huiskes Lambert. 
 
Jan.19 tusschen 6 en 7 uren sterft het kint van Mr. Loij van Asten.  
 
Jan. 27 sterft terstont na den doop ontfangen Jan.25 Engelken een kint van Jan van Ommen off  
Roeters. 
 
Jan 29 des avonts te bedde gaende wort dodelijck kranck  Mechtelt Meijer vidua defecti Pastoris  
Joannis Putmanni ende mater praesenti pastoris Abrah. Putmanni ende is christelijck ontslapen  
Februar 5 in puncto quarta matutina, sijnde vrijdagh. 
 
Febr.10 wort int bedde dood gevonden Jan ten Kamphuis moeder een seer oude vrou. 
 
Febr.17 storf den ouden Bronninkrief vader van Willem. 
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Febr.28 sterft statim à baptismes Gertruit een dochter van Gerrit Engelbers.  
 
Martij 4 sterft een kint opt Broijel na lange swacheit. 
 
Mart.9 sterft Berent ten Stockinckrief, Meijer opt klein Brugginck, aen t'pleuris, 't welck hem  
aenquam op den wegh coemende va[n] Deventer.     
 
Mart.15 sterft Jan ten Senckeldam opt' Senkeldam.  
 
Mart.19 sterft Merrije ten Bronninckrief op Bronninckrief.   
 
Maij.3 sterft Roelofjen ten Camphuis dochter gnt. Annaken.  
 
Maij 7. Sterft Evert ten Noever ten huijse van Wessels te Noever Borg.mr., sijns Soons sone  
gnt, Evert, soon van Z[aliger] Berent ten Noever  
 
Maij 29 op pincxteren sterft Jenneken Roessen vrou van Hermen Roessen woonende achter het  
Weldam 
 
Junij 2 peste correpta obijt Amstelrodami, Fenneken Roelevink dochter van Z[aliger] Mr. Hertger  
die Cuiper gnt Sijthof.  
 
Jun.14. sterft seer haest den ouden Jan Cuiper Barbier. 
 
Jun.16. is overluit Berent Mentinks soon gestorven aen die peste tot Amsterdam. 
 
Junij 19. sterft het jongste kint van den Richter Henr. Wijchman. 
 
Julij 17.sterft Arent te Merem opt' Merem, out omtrent 90 jaren weder te kinde geworden. 
 
Jul.28. sterft een jonck kint opt' Averaker van Jan ten Rief. 
 
Aug. 4.sterft Fenneken out omtrent 5 dagen te vroech geboren omtrent 9 weken, eerste kint van  

Hermen Muller van t' Scharpenzel. 
 
Aug. 4. sterft Geertken Tangena vrou van Herman Tangena. 
 
Aug.31.sterft Herman Plasmans, gnt. Cappers Herman man van Cappers Griete aen den 

 Kerckhof. 
 
Septemb.6. sterft een kint van Tewes out int derde jaer.  
 
Octobr.16. sijnde Dom.XIX, des morgens omtrent 4 uren op Deldensche kermisse is ontslapen die  

      oude vrou van Coeverden opt' Scharpenzel, na dat se des meesten somer te bedde  
      gelegen hadde, out omtrent 90 jaren. 

 
[Octobr.16 sijnde Dom.XIX] Op die selve tijt gestorven een kint opt' Goesendam.  
 
Octob.19.Overluit Elsken van Borne gestorven in Hollant alwaer sij van jonges af lange gedient  

    en[de] gestorven is. 
 

Novembr.23.  gestorven Trijnken ten Bloemendal vrou van Roelof ten Duitschoete offte  
Lander Roelof 
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Novembr.23]. Op dese tijt overluit die soon van Mr. Jan Cnape, gestorven aen die peste tot  
Amsterdam; novemb.18.   

  
Novemb.24.  een kint opt' Broijl int bedde doot gevonden aen termij[…]   
 
[Novemb.24]. Omtrent dese tijt gestorven aen die peste tot Amsterdam Henrick  Jalinck soon van  

Borg.mr. Derck Jalinck junior doch gestorven in Octob. omtrent Deldensche  
Kermisse overluit. 

 
Decemb.1.gestorven omtrent 6 weken out Henrick het eerste kint van Boom-Arent in die  
       Achterstrate. 

 
Decemb.25. s'avonts omtrent 9 uren sterft die oude Aelken Hertgers weduwe van Z[aliger]  

         Engelbert Hertgers  
 
Decemb.27. op S.Jans dagh den avont omtrent 9 uren sterft Esken soon van Jan Eskes jonghman  

         omtrent 20 jaren pi[…] 
 
Blz.46 
April 1.  des saterdagen avonts voor Dom.Quasimodogen met de slach van 10 uren Sterft   
  Jan Boreas.  
 
 
Blz.48 
In August 1666 Hendrick Tonijssen wedeman tot Deventer en Merrijken van Grolle weduwe van  
Z[aliger] Albert Muller tot Goor, getrout Ao 66 post Dom.Cantate, sterven beide aen die peste tot  
Deventer int selve jaer in August. 
 
 
 
Blz.49.  Doden gestorven Ao.[16]65 .      
 
1. Jan 4. Hendrick Roessen aen een langhduirige derden dagische koortze en[de] daer op  

volgende swellinge van watersucht, sterft cirea Decinam horam pomeri dianam  
Jan.4.     

 
2. Jan.12 Die oude Jan Bertels gnt Plenters sterft na langduirige kranckheit omtrent den avont  

placide Jan.12.     
 
3. [Febr.12] Het jongste kint van die Z[aliger] vrou opt'  Bronninckrief omtrent 3 jaeren out, sterft  

Dom.Quadrag.Febr.12.     
 
4. [Febr. 19] Roelof  Brugginck een godsalich man out over 80 jaren, pie obijt s' avonts omtrent  

elf uren, Dom.Reminisse Febr.19. En[de] is also afgelost van sijne langhduirige  
swackheit des beens, gecregen van een val. 

 
5.[Febr.28] Des nachtes tusschen den lesten Febr. en[de] Mart sterft het jonge kint van  

Borg.mr. Jan Hilderinck, out 4 maenden 
 
6. [Mart.8] Des nachts tusschen woensdach en[de] donderdach den 8 en[de] 9 Meert, sterft die  

oude Trijne Lijsen weduwe van Z[aliger] Gerrit Lijsen,out over 80 jaren. 
 
7. Mart 19 het kint van Z[aliger] Berent Brugginck op klein Brugginck, gebooren na den doot  

van sijn Z[aliger vader en[de] gedoopt het voorgaende jaer Dom.21.Trin.. 
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8. Saterdagen avont voor Quasimodog. met den slach van 10 uur sterft Jan Boreas out borg.mr.,  
omtrent 80 jaren.   

 
[NB: geen nr.9 vermeld]  
 
10. In April, sterft een kint van Roelof ten Tije in den ganse hoeck.  
 
11. April 28  op vrijdagen avont wort gemist en[de] gesocht het soete oudtste dochterken van  

Mr. Jurrien van Dalen Sadelmaker en[de] wort gevonden doot int water onder die  
brugge, out int derde jaer gnt. …..[NB: niet vermeld] 

 
12. Maendagh op Goorsche kermisse na middagh omtrent 2 urensterft int Craembedde Catharina  

Mullers huisvrou van Mr. Tij-Jan, out in den craem in die derde weke, dochter van  
Hermen Muller op Heeckeren.  

 
13. Den volgenden Saterdagh Jul.8. Sterft Jacob Matena in sijn nieuwe huisken aen den bergh. 
 
14. Het kint van Gerrit Engelberts den voorigen sondagh gedoopt en[de] gnt. Gertruit, sterft Jul.15.  

prodie Dom.Trin.8. 
 
15. Jul.27  ontslapen het dochterken van Wolt. Simerinck achter die Molle. 
 
16. Aug.4  op Vrijdagh, s'morgens omtrent 3 uren sterft Joostjen Bispinck huisvrou van  
  Henricus Schutte, procurator.  
 
17 [Aug.4  op vrijdagh] den selven morgen omtrent X uren  sterft Lambert Hendrickzen  

gnt. Richters Lambert , omdat hij bij Richter Cuiper gedient haddde. 
 
18. Aug.6 postridie Dom.XI.Trin. sterft Jenneken Bronninckrief huisvrou van Z[aliger] Henr.  

Roessen, gestorven Jan.4.  
 
19. Aug.9 sterft Arent Sijthof gnt. die Cuiper, int Broeck, litmaet.     
 
20. [Aug.9]  En Griete ten Senkeldam huisvrou van Esken ten Senkeldam.   
 
21. Aug.14  namiddagh met vijf uren sterft Gerrit Heerbaerts Olijslager op t' Weldam.  
 
[Aug.14]  Den selven avont in duisteren coemende van Nede, valt van t' peert en[de] sterft  

Jr. Jan van Deutechem ten Peckedam       
 
 

September 13 gescheiden en[de] sijn gestorven uit vrese, koude en  
ongemack van vluchten en[de] kranckheit.     

1.  Roelof  Straelemans na langdurige kranckheit, vluchtet na t' Weldam, sterft daer. 
 
2.  Roelofken ten Kevelham vrou van Morre-Henrick Rademaker, vluchtet na het  

Sprockelrief en[de] sterft haest als Straleman, beide in 7br.  
 
3.  Mr. Herman Muller op Heeckeren, wort int plunderen, coemende van die Molle op  

die trappe doot geschoten, sterft sonder een woort te spreken.   
 
4.  Gelijck oock die knecht bij die Molle doot geschoten wort,  welcke na den schote 

ontsloopende int bedde doot gevonden wort. Beide blijven in den eersten inval in 
7br.      
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5.  Albert Boomkamp een out man, een lit van mijne gewesene Gemeente tot  
Diepenheim, staet int vluchten op schiltwacht, sorgende hoe hij in dit ellende aen  
die kost sal coemende, sinckt na den grond is doot en[de] so afgelost. 

 
6.  Dries Reesinck van ouderdom blint en[de] swack, vluchtet na het Holter Velt, wort  

kranck en[de] gebracht tot Holten sterft en[de] wort daer begraven. Hij was eertijts  
een Borger tot Vreden, maer wert van daer verdreven om die religias na Lochum,  
wort van daer na die sware peste te Diepenheim grafserende Ao.36 tot Diepenheim  
en[de] heeft hem als van Lit ……. Altijt eerlijck gedragen, wort uit sijn ballingschap  
so haest verlost en[de] in sijn vaderlant gebracht. 

 
7.  Geessen Loessinck int Dorp van Diepenheim aen die Sluise, vattet int vluchten een  

voeder boeckweiten, valt van den wagen en[de] sterft.    
 
8.  Oock sijn gestorven tot Diepenheim in Pastoors afwesen  

Nijmans Werner van koude.    
  Wolter Sagensnijder,   
  Jan Winolts,   
  Tonnijs gnt. Bruins,   
  Christina Voltelen huisvrou van Albert Winolts.   
 
9.  Tot Goor uit het kerspel, Jan ten Broijel opt' Broijel.  
 
10.  Heu-Hedde       
 
11.  Herman Wessels senior, gnt. Hermannus, van outs Litmaet.    
 
12.  Jan ter Vaerhorst een out vrijer van omtrent 60 jaren  
 
13.  Den ouden Albert Baltzer out omtrent 80 jaren.     
 
14.  Den saterdach sijn paeschavont is begraven die Oude Groot-Hengel gnt. Roelof 
  Groothengel out omtrent hondert jaren.     
 
 
   Bij mij tot Deventer sijnde gestorven Ao.65     
     

Die WelE.Juffr. Isabella van Coeverden dochter ten Stuiveler, aen die kinder pocken seer  
Christelijck ontslapen Octobr.31 omtrent den avont en[de] begraven tot Deventer in die 
Broeren kercke.     

 
In dat selve jaer Novembr. 7 sterft tot Amstelredam die WelE. En[de] Manhaften Zeehelt 
Jr. Reint van Coeverden soon ten Stuiveler, broeder van Jr. Isabelle bovengesch.  
coemende kranck tot die Zee, uit die vloet onder den Manhaften Mich. die Ruiter, met den  
welcken hij lange in zee geweest was en[de] met groot verlangen verwacht wert. Wort het  
dode lichaem gebracht van Amsterdam, en[de] begraven bij sijn suster in die Broeren  
kercke tot Deventer. 

 
Omtrent dese tijt sterft Wessel Coep,borger van Diepenheim tot Deventer.   
 
Ao.66  in die vasten sterft Theodorus Schrunder soon van Henrick Schrunder tot Diepenheim. 
 
Kort daer na sterft Mr. Steffen Wessels Glasemaker, Borger van Diepenheim, en[de] is begraven  
op den Bergh kerkhof.   
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Omtrent Paeschen coemt Geesken Hoetmakers getrout aen Werner Loessinck in den Craem, het  
kint sterft kort daerna omtrent out 8 dagen. 
 
 
 Volgen dooden gestorven Ao.66 ,  

na het wederkeeren van die vlucht.         
Dages voor Dom. Jubil. is verlost van een doot kint Meerijken Nijhuis getrout aen Lamb. Roessen  
op die Roesserie.  
 
Dages voor Cantate gedoopt Reint Snijders kint, sterft den volgenden dach. 
 
Dom.Cant[ate] wort verlost Hendricxken op klein Brugginck van een doot kint. 
  
Dages voor Goorsche kermisse begraven een dochter van Willem ten Bronninrief aen t' water  

omtrent twaelf jaren.  
 
In Julio  absente pastore et visitante ex jusu Clasis Ecalias sterft die oude Jenneken ten  
  Hengel sijnde die twiede vrou van Z[aliger] Roelof ten Hengel.  
 
Aug.6   is begraven die oude vrou opt' Broijel. 
 
Aug.9.   Is begraven Anna ten Kevelham een vrijster omtrent 80 jaren.   
  
 
Aug.14  is begraven Gerrit ten Hengels soon Hendrick gestorven int schip coemende van  

Amsterdam. 
 
It [Aug.14]  eene van die twielinge van Hermen ten Kreijenvelt. 
 
Int leste van Julio sterft tot Deventer aen die Peste Merrijken van Grolle weduwe van Z[aliger] 

Albert Muller onlangs getrout int' selve somer tot Deventer aen Henrick Tonnissen,  
wedeman, welcke oock kort daerna gestorven is. 

 
Aug.29  voor den middagh omtrent XII uren sterft Willem ten Bronninckrief.  
 
Aug.30  voor den middach omtrent XI uren sterft Borgmr. Laurens Borgerinck out in die  

tachentich jaren.     
 
Septembr. 2. Trin.XII met den avont sterft Berent Swierinck Meijer opt' Weldam.   
 
Sept.3   op den middach sterft Borg.mr. Henricus Raeteringh onverwacht aen die  

brantsieckte op t' beste van sijn leven.     
 
Sept.11  omtrent den avont sterft Esken Swieringh, jonge kint op t' Kevelham, was gedoopt  
  Aug.25 op welcken dach die bestevader Berent Swierinck eerst sijne kranckheit  

gevoelt heeft. 
 
Sept.11  op dincxdach wort kranck en[de] met een slaep bevangen Anna Torcx vrou van  
  Borg.mr. Wessel ten Noever sterft Sept.14 des avonts tusschen X en[de] XI uren,  

nadien sij in houwelijck staet haer man voorschr. geleeft hadde LIV jaren 
 
Sept.15  sterft tot Delden aen den scheurmont Swenne Lentelinck weduwe Olijslagersche  
  opt' Weldam. 
 
Sept.22  sterft Trijnken die Minne opt' Wegdam, gnt Trijnken  
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Sept. 30  is overluit Henrick Snijder, van Ulfen, jongman gestorven tot Amsterdam, soon van  
Z[aliger] Mr. Jan van Ulfen.  

 
Octob.19  overluit met die Clocken, die soon van Derck Schulten op Over-acker, Jan, soldaet,  

doch gestorven sijnen natuirlijcken doot aen een kranckheit. 
 
Octobr.25  gestorven aen die Brantsieckte die vrou van Jan ten Buswinckel. 
 
Novenmb.XI  op St.Marten overluit Dom.22.Trin. Jan Heijnck soon van Z[aliger] Jan opt' Heijnck 
  gestorven tot Deventer daer hij voor knecht diende. 
 
Novembr.20  op dincxdach t' s' avonts sterft aen t' water Æleonora Das, huisvrou van Jan  
  Wessels junior.   
 
Novembr.29  s'dages voor St.Andries wort na langduirige kranckheit int bedde doot gevonden  
  den ouden Jan Snijder, begraven Dom.3 advent Xbr.2.  
 
Decembr.8  sterft Antonijs  Stake jongste soon van Z[aliger] Stake en[de] Jennenken ten Dam,  

coemt kranck uit Hollant op vrijdach Novembr.30.  
 
Decembr.19  sterft Anna Lijsebth Wijchman dochterken van Jr. Henr. Wijchman richter van  
  Kedingen, in t' sevende jaer haers ouderdoms.  
 
 Hijrmede eindigen die dooden, gestorven int jaer Ao.66 neffens die gene die in die  

vluchtens tijt gestorven sijn en[de] gevonden worden in Ao.65 vidivi.    
 
 
 

Blz.60, 61.  Dooden van Ao. [16]67.        
 
Nadien dat Gerrit Jalinck Schulte tot Rijssen sijn vrou ende kinderen uitgenomen ene tot Rijssen 
int somer aen die peste gestorven waren, coemt hij eindelijck in den herfst late tot Goor tot sijne 
ouderen, kranck sijnde ende is Schulte voorschr. eindelijck na langduirige swacheit van lichaem 
ende memorie gestorven Ao.67.Jan.5 Gerrit Jalinck Schulte tot Rijssen. Ende onvermits sijn stock 
oude vader ter doot kranck was, heeft men die begraeffenisse opgeschort.   
   
Jan.7   s'morgens omtrent 9 uren sterck bovengeschr. sijn vader Derck Jalinck out Borg.mr. 

in kintsheit omtrent 85 jaren. Worden vader ende soon te gelijcke begraven op den 
kerchof onder die linde Januar X.     

 
Jan.23  s' avonts omtrent X uren sterft na lange quijninge Herman van Koesvelt, broeder  

van Berent van Koesvelt, die statsdienaer is bij ons. 
 
Febr.7  na lange miserie tegen den avont sterft het dochter van Teuwes omtrent twie jaren  

out  
 
Febr.24 begraven  een kint van Spekenbrinckx dochter 
 
Mart.4   gestorven die oude weduwe Davids gnt. Loer-Willem, schoonmoeder van 
  Herman van Coesvelt na lange quijninge an die quade borst out omtrent 70 jaren. 
 
[Mart.4]  Op die selve tijt gestorven een kint van t' Goesendam. 
 
Mart.6  gestorven die vrou van Mr. Wolter Timmerman, buiten die Steen-poorte. 
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Mart.14 sterft Herman Wessels soontjen Goesen out omtrent 2 jaren out omtrent 2 jaren,  
  gedoopt Ao.65.Dom.8.Trin.  
 
[Mart.14]  Op selven dach sterft seer christelijck Arent Sijthof soon van Z[aliger] Derck Sijthof  

offte Cuiper en[de] Fenneken te Meerman, welcke omtrent 2 jaren seer jamerlijck  
ende krom gewassen gelegen hadde, doch seer geduldich en[de] godvruchtich  
sijnde een jongelingh omtrent 14 oft 15 jaren out. 

 
April.24 sterft na lange krancheit die oude Anne Oelen weduwe van Z[aliger] Albert Oelen 
  out omtrent 70 jaren. 
 
Maij 17  Op Hemelvaertdagh na lange quijninge bevalt seer haestich (gelijck twie mael te  

vooren geschiet was) als in een beswijninge en[de] onmacht Rev. Dns. Winoldus  
à Diepenem adjunct in die bedieninge des H.Eglij J.Schr. in die Gemeente tot Goor 
en[de] geeft daerop sijne Ziele op den volgenden nacht sonder wederom te spreken  
tusschen twie ofte drie uren, begraven in die kercke Maij.21. 

 
Jun.7   op vrijdach s'morgens wort in die Wiege doot gevonden het kint van  Mr. Jan  

Schuitemaker  gnt. Tonnijs, gedoopt Dom.Cant[ate] Maij.5. 
 
Jun.16 Dom.2.Trin. Sterft die oude jonghman Albert ten Kevelham gnt. Borger Albert, broeder van  

Anna gestorven int voorige jaer. 
 
Jun.28  vrijdach voor Goorssche kermisse kort na den middagh na lange quininge seer  

Christelijck Fenneken te Meerman weduwe van Z[aliger] Derck Sijthof  
 
Jun.29  sterft seer haestich het eerste kint en[de] soontjen van Henrick van Twelle 
  en[de] Willemken van Grol, was gedoopt op Palm des selvigen jaers. 
 
Aug.4.Dom.9.Trin. s' avonts sterft na acht dagen krancheit Bree Jan, woonende op die Bree  

achter het Merem, waer niemant denckt jemant gestorven te sijn.   
 
Tusschen 7 en[de] 8 Aug. sterft die oude vrou van die lieden welcke onlangs in dit somer wederom 
  opt' Bronninkrief van Haecxbergen gecoemen sijn.     
 
Aug.12  s' morgens te 7 uren sterft op den Olijdam den ouden Henrich Morren ofte Poelman 
  welcke den selven soomer uit Heercke van het Poel getrocken is bij ons op den  

Olijdam offte t' Poele tot Goor, out in die 70 jaren.     
 
Aug.21  sterft Egbertjen van Grolle weduwe van Z[aliger] Henrich va[n] Grolle was na t'  

seggen der kinderen over hondert jaren out. 
 
Aug.20  t' s avonts omtrent elf uren sterft Jan Donders een man in die sestich jaren.  
 
7br.1.Dom.13.Trin. Op Almelosche kermisse onder die eerste predicatie sterft haestelijck die  

huisvrou van Berent Mentinck gnt. Trijnken Slaghecke, achter latende acht  
kinderen. 

 
7br.11   gestorven het eerste soontjen van Berent ten Senckeldam, den voorigen sondagh  
  14.Trin. gedoopt Jan, was te vroech jonck geworden. 
 
7br.15.Dom.XV.Trin. Met den avont sterft Peter Haermans out over die XC jaren.   
 
7br.16   met den avont sterft Esken ten Luttick Hengel out omtrent LXX jaren broeder van  

Zal[iger] Bree Jan, welcke hij gevolcht is met die ses weken en[de] enen dach.  
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7br.27   den vrijdach voor Michael sterft seer haestich en[de] onvermoedelijck Jutte 
  Egbers huisvrou van Hendrick Knuif. 

 
7br.28   sterft het jongste kint van Egbert Meijerinck gnt. Gerrit Meijerinck jongste kint van 
  Egbert Meijerinck gedoopt int selve jaer Dom.X.Trin.Aug.XI.  
 
8br.3   gestorven een kint opt Bronninckrief gedoopt 1 Trin. ejusdom anni  
 
8br.19   s' maendages na Deldensche kermisse sterft Jenneken ten Wulfcate getrout aen 
  Berent ten Senckeldam int voorige jaer Dom.2.  
 
8br.21   overluit Herman Esken soon van Jan Esken gestorven tot Amsterdam, jonckman,  

sijnde aldaer bij het Cleermaken, een snijder.  
 
Novembr.8 Anna huisvrou van Jan Esken moeder van Z[aliger]. Herman te vooren genoemt  

wederom gecoemen sijnde van die begraffenisse haers soons tot Hollant wort  
kranck meinende die oorsake daer van te sijn verkoutheit opt' schip geleden, doch  
is na XV ofte sestien dagen kranckheit gestorven in den avont Novembr.8. 

 
Novembr.22  op vrijdach lagt sick te bedde Mr. Jan Schuitemaker sterft die volgende weke  

s'nachts met twaalf uren tusschen donderdach en[de] vrijdach Novemb. 28, 29, is  
begraven Dom.1 Advent Xbr.1.      

 
Decembr.9  s'morgens te vier uren sterft aen een pleuris Jan ten Sprockelrief in Goor, nadat hij  

acht dagen was kranck geweest.      
 
Decembr.13  vrijdach s'morgens seer vroech sterft t'jongste kint opt' Stuiveler, seer subijt sonder  

enige krancheit, welcke gedoopt was Dom.14.Trin., wiens name was Jan Cornelia 
opt Stuiveler begraven Decemb.16.      

 
Decembr.15. Dom.3.Advent sterft circa vesperam seer onverwacht Wolter Gijminck opt' Gijminck,  

welcke des avonts te vooren kranck wiert.   
 
Decembr.22. Dom.4.Advent sterft na langhduirige krancheit Gerlach Heijnck eertijt bouman op t'  

Heijnck, out omtrent 80 jaren.  
 
Decembr.25 op kersdach om den middach sterft haestich opt'Nijenhuis Jan Gijminck even als sijn  

broeder Wolter bovengeschr.      
 
 
    
Blz.66, 67.   Dooden in Ao.[16]68.      
     
Ao.68 Jan XI s'morgens omtrent ses uren, hebbende noch getelt die klocke vijve is na langduirige  

swackheit ontslapen die WelE. Heer Frederick van Ensse tot Heeckeren int 71 jaer  
aetatis. Begraven Febr.3, hijrbij geschiet een vermaninge ex te ve 2.29.   

 
Jan 6,   s'morgens omtrent ses uren sterft seer subijtelijck sonder te bedde gelegen 
  hebbende, na lange quijninge Jacob Hilderingh j.m. soon van Borg.mr. Jan 

 Hilderinck.   
 
It.Jan.6  sterft het jongste dochterken van den Heer Richter van Kedongen Henrich  

Wijchman, na langduirige kranckheit gnt. Judith Wijchman gedoopt int voorige jaer  
Dom.X.na Trin. op een Bededagh.   
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Mart.23  op paesch-maendach sterft Roelof Groot Hengels kint tegen den avont, den selven  
`  dagh sijnde gedoopt Roelof.     
 
Mart.24  sterft na lange swacheit Wolter achter die Molle.      
 
In April tusschen den 9 ende 10 s'nachts voor vrijdach omtrent 3 uren is ontslapen Geesken te 

 Laer weduwe van Mr. Jan Kuiper out over die 70 jaren. 
 

April 17  is Hermen Eskes dochter getrout tot Deventer bij haer moeder hijm verlost van een  
  doot kint.    
 
April 25  saterdach voor Dom. Voc.Jucund. tegen avont sterft Merrijken vrou van  

Mr. Hasen Geert  
 
Maij 5   op dincxdach op den middach is na langduirige kranckheit seer christelijck 
verscheiden Mr. Wolter Welmers begraven op pincxter avont.   
 
Maij 24  gestorven Luicken Coenderingh man opt' Rief.     
 
Maij 28  coemende kranck van Stockum seer seer haestich Gese Oelen weduwe van  

Z[aliger] Herman Oelen. 
 
Jun.17.  Kort na den middagh sterft onverwacht Henrich ten Cate Mennonist, 7 dagen veel  

geleden hebbende ant graveel.   
 
It.Jun.17  op den namiddach sterft int Craembedde Herman Roessens vrou achter den  

Weldam, gnt. Jenneken ten Broijel out in den Craem omtrent 5. Weken, was getrout  
Ao.66 Dom.7.Trin.. 

 
Aug.20  sterft aen die brantsieckte op die Roesserije Jan Roessen out omtrent 14 jaren  

soon van Z[aliger] Herma[n] Roessen.  
 
Septembr.9.  Na den middach met den 8sten dagh sterft aen die brantsieckte Henrich  Nijhuis 
  omtrent 70 jaren, sijnde mede van die eerste communicanten int Kerspel.  
 
Septembr.28  sterft ten huise van Roelofken ten Camphuis een out man omtrent 80 jaeren 
  welcke lange jaren tot Goor gewoont heeft en gnt. werde Munster Jan sijnde noch  

jonghman.     
 
Octobr. 1.  na den middagh omtrent 3 uren sterft Jan Wessels wedeman bij sijn soon Hendrick 
  Wessels out in 80 jaren. 
 
Octobr.2.  Wort Merrije Nijhuis vrou van Lamb. Roessen op die Roesserije verlost van een  

doot kint. 
 
Octobr.27  s' avonts late sterft het soontjen van Willem ten Kevelham en Gerritken Brugginck,  

gebooren den 26 octobr. en int huis gedoopt. 
 

Den volgenden 28 octob. Late onder het cranskens maken over dit soontjen sterft  
seer subijt sijn susterken met hem gebooren, waren twielingen, die moeder  
Gerritken Brugginck int craembedde aen die brantsieckte liggende  

 
Novembr.1.  Sterft een kint van Arent ten Cate, out een jaer. 
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Novembr.8. Dom.25.Trin. Tegen den avont sterft aen die brantsieckte omtrent 14 out in den craem 
  Gerritken Brugginck vrou van Willem ten Kevelham begraven op S.Martijn. 
 
Novemb.14.  Op saterdach s' avonts omtrent -10-uren sterft aen die brantsieckte in den Engel 
  Trijnken Hoefslach jonge dochter omtrent van 60 jaren, dochter van Z[aliger] 
  Gerrit Hoefslach.  
 
Novembr.21  den volgenden saterdach, s'morgens tot 6-uren sterft aen die selve sieckte die  

Weert in den Engel Hendrick van Coesvelt in die fleur sijns levens.   
 
Novemb.24.  In den avont sterft aen die brantsieckte Mr. Jan ter Haer out omtrent -60- jaren.  
 
Novemb.25.  S'morgens sterft aen die brantsieckte Hendrick die Spoelder een man op sijn beste. 
 
Novemb.26  sterft het kint van Mr.  Tij-Jan sijn eerstgebooren bij Anneken van Welfelt.  
 
Decemb.6. Dom.2.advent s' avonts sterft aen die brantsieckte op die Modderije Jan Demmers  

out omtrent 70 jaren.   
 
Decembr.8  sterft Metjen ter Relcker aen die brantsieckte en[de] haer man Gerlach aen die  

selve sieckte sterft Decembr.10. Worden beide te gelijcke begraven Decembr.12. 
 
Decembr.10  is met die klocken overluit die godsalige Jonghman Wolter ten Noever, soon van  

Z[aliger] Jan ten Noever nadien dat tijdinge gecoemen was, dat hij int Vranckrijck  
gestorven en[de] begraven was. 

 
Decembr.12  sterft aen die brantsieckte Jorrijen ten Poel schoonsoon van Z[aliger] Jan Demmers 
  bovengesch[reven] 
 
 
 
Blz.73, 74.  Dooden gestorven in Ao.[16]69.       
    
Jan.6   op 3 Coninges sterft Hilleken vrou van Wolter Tanckinck aen die brantsieckte. 
 
Jan.11.  Die Oude Schuttisch Geertruit weduwe van Z[aliger] Derck Ubbinck na langhduirige  

ellende, out over 70 jaren. 
 
Jan.15  het soontjen van Jan Arents Witti getrout aen Jan die Maaghs dochter, out 7 dagen,  
  gedoopt den vorigen sondagh, Roelof. 
 
Tusschen den 18 en[de] 19 Jan. S'nachts sterft onvermoetelijck die oude Rotger Brugginck op  

Groot Brugginck, out over 90 jaren.   
 
Tusschen den 22 en[de] 23 sterft aen die brantsieckte Gerrit Hertgers.     
 
Jan.26  wort Griete Cappers weduwe van Z[aliger] Herman Plasman doot gevonden in haer  

bedde, na weinich voorgaende sieckte.  
 
Jan.28.  Op den middagh sterft op den Olidam, Trijne weduwe van Z[aliger] Hendrick Morren  

ofte Poelman out 70 jaren.   
 

Jan.29  kort na den middagh sterft Berentken ter Vaerhorst vrou van Jan ten Koesenkamp 
  aen een benaude borst, out 70 jaren.   
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Febr. tusschen den 2 en 3. Sterft Merrije Tanckinck weduwe van Z[aliger] Bree Jan soon van  
Luttick Hengel, op die Bree.   
 

Febr. 4.  Fenneken [Moller] een jonck kint van Herma[n] Moller opt Scharpenzeel.   
 
Febr. 21  wert bij ons overgeluit met die Klocken Anna Ubbinck dochter van Z[aliger] 
  Derck Ubbinck, gestorven te Wilpe woonende bij den Heeren Pastoren Tichler.  
 
Mart. 1  op maendach omtrent 9 uren sterft Henrich ten Camphuis soon van Jan ten 

 Camphuis ofte Nijhuis na dien hij 7 weken aen die brantsieckte godsalich als  
membium Eccliae gelegen hadde.   
 

Mart 2.  s' morgens sterft seer haestich het jongste kint van Roelof ten Duischoete, gnt  
Lander Roelof.  

 
Mart.22  op maendach wert verlost van een doot geboren kint Stijncken Jalinck vrou van  

Berent Mentinck.   
 
Mart.24  aen een brantsieckte sterft Fenneken ter Duischoete vrou van Berent Hertgers.  
 
Mart.28 Dom.judica gaet tegen den avont om haer te vermaken te paerde die jongste dochter op  

Heeckeren, valt terstont van 't paert en[de] beseert haer so seer dat sij den  
volgenden maendagh sterft omtrent des morgens te ses uren, haer lichaem wort  
statelijcken gesoncken April 12. s' maendagh te paeschen.  
 

Mart.29  des maendages avont Judica sterft Hille Arentz vrou van Derck Schulten op  
Overacker out omtrent 70 jaren, hebbende geleeft met haeren man 40 jaren. Volcht  
also haest haere suster Trijne Arentz gestorven in dit jaer op den Olidam Jan.28. 

 
Mart.31  op Woensdagh kort na den middagh valt va[n] den balcken Stijnken Jalinck vrou 
   van Jan ten Duischoete in die Kiste, wort voor doot opgenoemen, doch geneest 

 en[de] leeft door Gods genade maer wort hijr verhaelt om dat soedanige  
merckelijcke ongelucken in so korten tijt en[de] so na bij malckanderen geschiet  
sijn, t' eene op Heeckeren, t' ander in die Kiste. 

 
April 13.  Des dingsdach na Paeschen wort in die wiege doot gevonden het jonge kint van  

Werner Loessinck, hoedemaker, gedoopt Dom.Oculi Joannes  
 
Mai. 3.  Dom.Jubil. postridie sterft Wolter een kint van Hermen Roessen achter het Weldam,  

out omtrent een jaer. 
 
Maij.6.  Omtrent 1 uren na den middach sterft na langduirige quijninge seer christelijck Jan 
  ten Duischoete, weert in die Kiste, Diaken van deses Kerckes.    
 
Junij 13. Dom.1.Trin. sterft een kint van Jan Buschwinkel opt'Stuiveler, gedoopt Dom.Laetare Jan. 
 
Jun.27. Dom.3.Trin. sterft het jongste kint van Berent die Meijer opt Weldam out in die derde  

weke, was gedoopt Dom.1.Trin. Berent 
 
Jul.22   sterft het jongste kint van Wessel Jalinck, Berent out int derde jaer. 
 
Julij 24  wert overluit een dochter van t' Duischoete, gestorven in Velu. 
 
Aug.17  is haestich gestorven een kint van Willem Roessen op het Broek, omtrent 4 jaren  

out. 
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In Aug.  Gestorven een dochter van Z[aliger] Lambert Cuiper en[de] Agnes Pothof tot  
Amsterdam, gnt. Trijnken, overluit Aug.10. 

 
Septembr.5.Dom.13.Trin. Is gestorven een kint van Z[aliger] Jorrien ten Poel aen die pocken, kort  

na het trouwen van die moeder Jenneken aen Jan Brugginck. 
 
Septembr.11. Saterdach voor Dom.14.Trin gaet na die schoele het soontje van Mr. Tij-Jan  

geprocreert bij sijn eerste vrou Catharina Mullers, wert kranck den nacht aen die  
termijnen, sterft met groete smerte den volgende sondagh tegen avont, sijn naem  
was Jan. 

 
Sept.18 op saterdach voor Dom.15.Trin. vaert om reisende lieden te brengen tot Groenou, 

Herman Donders, valt van sijn peert voor die karre en sterft daer aen na weinich  
uren tot Enschede, wort doot gebracht tot Goor. 

 
Sept.24  sterft aen die pocken een kint van Mr. Jan Colvoort Wieldraeijer. 
 
Octobr.3.Dom.17.Trin. S'morgens vroech sterft Arent, t' jongste kint van Jan ten Rief op t' 

Overacker was gedoopt Dom.7.Trin. 
 
It[em].Octobr.3. Coemt Jan Mentinck wat kranck van die Entersche Kermisse, klaecht des nachts  

tusschen den 6 en 7 seer over hooftpijn, met den morgen van den 7den vergaet  
gesicht en[de] verstant en[de] geeft sijne ziele op met den avont 8br.7.was soon  
van Berent Mentinck 

 
Octobr.11  wert kranck Wolter Boreas outstse soontjen Henrich en[de] sterft Octobr.13 na  

uitgestaene koortzen, out 9 jaren. 
 
It. gestorven [Octobr.11] Lambertus  soon van Mr. Jorrien van Dalen welcke gedoopt was  
  Dom.19.Trin. Weinich dagen na sijnen ontfangen doop. 
 
Octobr.18  op vrijdagh nadat hij omtrent 14 dagen kranck geweest was sterft die E[dele]  
  Wolter Pothof in sijn sterckste jaren onverwacht.     
 
Octobr.21.  Op donderdach na den middagh om 3 uren sterft Esken ten Senckeldam opt'  

Senckeldam, out omtrent tusschen 70 en 80 jaren.     
 
Octobr.22  sterft aen die pocken een kint van Mr. Abraham Dijck getrout aen Hege Fenneken 
 
Octobr.24  s'morgens vroech met 4 uren sterft na lange quin[..] seer godsalichlijck Mr. Derck 
  Jalingh Borg.mr., kerckmr. en[de] ouderlingh, gelijck hem volcht sijn suster  

Fenneken, vrou van Jan Schrunder den 6 Nov.. Sepultus die venerius 8br. 29 in  
templo. 

 
It. Octobr. 24.  Den selven morgen kort na het verscheiden van Derck Jalinck sterft in die selve  

nabuirschap Caspar Matenaes outste kint na lange geswel aen het water.  
 
Novembr.7.Dom.22.Trin. Sterft onder die eerste predicatie Jan Lambertinck uit Wijden, knecht van  

Mr. Tonnijs Gorsvelt, schoemaker, welcke den voorigen vrijdagh avont kranck  
geworden was. 

 
Decembr.9  s'morgens vroech sterft aen het water Arent Seggers uit het gerichte van Delden,  

knecht van Arent ten Cate.  
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Decembr.18  sterft Jenneken, Esken Hermssen jongste kint, out omtrent ander half jaer. Hijmede  
op hem stille die doot in dit jaer. 

 
 
 
Blz. 80, 81.  Dooden gestorven A°. LXX .    
 
s'nachts voor nieu Jaers dagh sterft het eerste kint van Albert Nijhuis, (offte Schuitemaker)  

geboren tusschen kersmisse en[de] nieu jaer, soude gedoopt worden op nieu  
jaersdagh, en[de] gnt. Janna, is begraven Jan.2. 

 
Jan.4   sterft aen t' water Geertjen ten Kamphuis weduwe Kijrstapel, gelijck tot Diepenheim  

Jan.5 Derck Bornema[.] eode morbo.     
 
Jan. 29  sterft Derck Booneman int Kerspel, woonende int Velt bij Kroeshoop, sterft sonder  
  langduirige kranckheit, begraven Jan.31.     
 
Febr. 2.  Op Lichtmisse s'morgens na 7 uren sterft Werner die vrou van Albert Hemminck  
  een dochter van Z[aliger] Gese achter die Molle. 
 
Febr.  4 sterft op ’t Bronninckrief t' jongste kint. 
 
Febr. 9.  Gestorven een kint op t' Gosendam.  
 
Febr. 13  op Vastenavont sterft Willem Nijhuis out omtrent 60 jaren.    
 
Mart.4   sterft Gesina ten Tije t' jongste kint van Roelof ten Tije gedoopt int voorgaende jaer  

Dom.2. advent. 
 
April 2   op paeschavont coemt tijdinge dat Derck te Laer soon van Roelof toe Laer 
  coemende tot Wijck in die herberge eisende spijse en[de] dranck seer haestich  

gestorven is, sonder dat die weert wiste wie hij was, is bij ons overgeluit April 6. 
 
April 6   gestorven Jan te Merem, schulte opt' Merem, en[de] op die selve plaetze aen die  
  selve kranckheit des dages daerna  
April 7,  sijn broeder Roelof te Merem sijn beide begraven t'gelijcke, na dien sij 5 ofte 6  
  dagen gelegen hadden.     
 
April 14  Jenneken Tonnijs Sijthofs kint, twelck gedoopt was op vrijdagh voor Judica. 
 
Mart 24  dages voor een bededagh sterft Goesendams jongste kint. 
 
Jun.16  op Donderdagh s'morgens te 7 uren sterft opt Wegdam Adriana Hetterschei 
  seer godsalige weduwe van Z[aliger] Jr. Herman van Coeverden na dat sij haer te  

bedde geleght hadde op hemelvaerts dagh Maij 12 en[de] is begraven Jun.25. 
 
Jun.18  op saterdagh wert verlost Grietken vrou van den jongen Jan Maagh, t'kint sterft  

terstont na die geboorte, begraven Jun.20. 
 
Jun.23  wort verlost die vrou van Herman van Losser, schutte opt'Scharpenzel, t' kint sterft  

terstont na die geboorte begraven Jun.24. 
 

Jun.25  wert verlost die vrou van Lambert op die Roesserije, t' kint sterft terstont na die  
geboorte.  
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Jul.19   sterft een knecht opt' Merem, wiens ouderen woonen in die schoppe opt'  
  Schonevelt, is daerom begraven tot Delden.    
 
Aug. XI  kort na den middagh sterft seer onverwacht int Craembedde, sonder verlost te  

worden na weinich uren arbeits met een bloetstortinge Enneken van Coesvelt
 dochter uit den Engel vrou van Jan Cuiper die Backer. 

 
Aug. 19  op vrijdach sterft Esken Swierinck man van Eelken ter Warmel Meijer opt' Kevelham 
 
Aug.30  op vrijdach sterft aen t' water die Mennonist Tute Wolter, begraven 7br. 1.  
 
Septembr.3  op saterdagh sterft die oude vrou Trijne huisvrou van die Mennonist Berent ten 
  Rouweler gnt. Oost Berent.  
 
Sept. 4  sterft aen die brantsieckte na weinich dagen kranck Boom Jan, Meijer opt Wegdam  

voor den Boom.   
 

Octobr. 20  sterft aen den sevendagh sijns ouderdoms Mr. Jorrijen van Dalen, Sadelmakers kint  
gedoopt Octobr.15 Geertruit. 

 
In begin van Novembr. vaert Balzar Seel hem qualijck gevoelende, met sijn schip na Zwolle, lost  

sijn vracht, gaet na sijn dochters huis, leit hem te bedde, spreeckt nauwelijks, sterft 
na een dagh ofte twie, is begraven tot Zwolle.     

 
Novembr. 9  sterft aen een teeringe met 6 weken Loij van Asten, jongste soontjen Philips. 
 
Novembr. 17  op donderdagh sterft na ses weken aen t' water Willemken dochter van Philips  
  Anna out omtrent 40 jaren. 
 
Novembr. 27 advent 1 wort bij ons met die klocken overluit Berent ten Kevelham broeder van 
  Willem ten Kevelham gestorven in den Hagen alwaer hij woonde, is gestorven  
  jonghman, sij naem is Berent 
 
 Hi transiverunt simul hine transibumus omne  
 In caela patriam, qui bene transit habent   

Effugiunt anni frene non remorante dies  
   Dne doce nos mumerare dies.  
 
 
 
Blz. 86, 87 Volgen die Dooden gestorven A°.[16]71      
    
Febr.4   op saterdagh sterft Franciscus, outste soon van Mr. Jan Wessels, schoemaker. 
 
Mart. 2  op Donderdagen avont coemt wederom van Bentheim, alwaer sij haer verhuirt 

hadde op t hof Fije Donders wort kranck, en[de] sterft den volgende sondagen 
avont, Mart. 5.    

 
Mart. 10  sterft seer haestich Catharijnken een dogter van Rutger ten Hengel.  
 
Mart. 15  sterft Z. Boonemans Aele int craembedde, sonder verlost te worden, na dat sij acht 

dagen in swaren arbeit en[de] barens noot geweest was, beswangert sijnde, als sij 
bekende van een echte man.    
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April 10  sterft Janna, een kint van Hendrick Janssen Boom Jans soon, was gedoopt 
Dom.Reminisse 

 
April 22  op Paesch-avont vergrijpt sich Jan ten Senkeldam in den Coekuick, sterft op 

paesmaendach April 24. 
 
April 30  sterft Hermen een soon van Hendrick Oelen, out een jaer . 
  
Joannes Cuiper, soon van Z. Lambert Cuiper, hh Th.Candidatus en[de] Rector van die schoele tot 
Grolle, coemt kranck aen die teeringe tot Goor, tot sijn moeder, gevoelende geen beterschap 
treckt na Deventer sterft aldaer bij sijn broeder tusschen Mart 2 en 3, is begraven Mart 6 tot 
Deventer, op Saterdagh. 
 
 Maij 5.  S'morgens omtrent 5 uren, sterft aen een langduirige brantsieckte Anne Das  
  huisvrou van Mr. Henrick Wessels is begraven Maij 8 op maendagh. 
 
Jun.17  op Saterdagh tegen den avont sterft Fenneken Banze huisvrou van Tonnijs 

 Cuiper int craembedde, na verlossinge van enen jongen soon, den volgende dagh 
gedoopt en[de] gnt. Claes, die moeder was kranck geweest aen die brantsieckte, op 
den derden dagh. 

 
Jun.21  sterft haestich het oudste dochterken van Hendr. ten Caten s'avonts te vooren noch 

gesont sijnde. 
 
Jun.24  op saterdach sterft Claes bovengeschr. het jongste kint van Tonnijs Sijthof die 

Cuiper en[de] volgt also sijn moeder Fenneken op den achtsten dagh. 
 
Tusschen Jun.26 en 27 Mr. Loij van Astens vrou Geertken verlost van een doot kint. 
 
Jun.28  op Woensdach sterft die oude vrou Griete Modders op t' Kevelham, na dat sij lange 

jaren seer elendich met die moeder gequelt is geweest en[de] vele pijne ut gestaen 
heeft. 

 
Jul.12   op woensdach sterft godsalichlijck na lang-jarige quijninge Hermen Tangena, is 

begraven Jul.15.  
 
Jun.30  op Vrijdach voor Goorse Kermisse valt in sware aenvechtig en[de] phranesije  

 Elisabeth Janssen weduwe van Z[aliger] Jan Nijhuis schuitemaker, continueert in 
desen elendige staet tot Jul.21 sijnde vrijdagh, begeeft haer in stilheit tot slapen 
en[de] ontslaept daer op Jul.23 Dom.5.Trin. omtrent 2 uren na den middagh 

 
Aug.5   op namiddagh sterft haestich Grietjen Roelofs vrou van Jan Janssen die jonge 

maach, na dat se op leste swanger gaende te vooren een dagh ofte vier was kranck 
geworden. 

 
Aug.10  op donderdagh s' avonts omtrent 10 uren sterft die oude Hendrick Matena, man van
  Boom Gese, na dat hij twie ofte drie dagen was kranck geweest. 
 
Septembr. 9  op saterdagh wort kranck Heleentjen dochter van Wolt. Boreas sterft Sept.10 op 

sondagh op den middagh Dom.12.Trin. op Marckelsche Kermisse. 
 
Sept.XI  sterft Mr. Jan Bruggeman, Metseler.     
 
Sept.13  sterft Grietken ten Cate, kort na den middach, weduwe van Hendr. ten Cate, out 

omtrent 60 jaren. 
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Sept.29  s'nachts voor S.Michael wort verlost van een doot kint Plas-Jans vrou, is begraven 
7br.30. 

 
Novembr.5  s'nachts voor Dom.20.Trin.is gestorven Hilleken dochter van Jan ten Rief op 

Averacker, gedoopt Dom.15.Trin. 
 
Novemb.8  is verlost van een doot kint Geesken Lubbers getrout Ao.70 Dom.23.Trin. aen Jan 

Peters, alias Bol-Jan. 
 
Novembr. XI  op Martini, prout pie et modeste vixit, so gestorven Mr. Herman Waninck, snijder,  
  out omtrent 60 jaren.     
 
Novembr. 30  op St.Andries sterft opt' Nijhuis, die oude Willem die Bode weduwe van Z[aliger] 
  Hendr. Nijhuis Kercken Meijer. 
 
Decembr. 13  sterft Jan, Hendrick Kempers jonge kint gedoopt Dom.22.Trin. Woonende in 

Z[aliger] Balzers huis. 
 
December 23  gestorven een kint van Hermen Schutte opt' Scherpenzel, out aen den derden 

dagh. 
 
Decembr.30  sterft op die Heerbaert die knecht gnt. Berent, sijnde een soon van die Helle, en[de] 

daer om met die klocken overluit, en[de] begraven tot Goor Jan.2 Ao.72   
 
  Cum Faex cum limus, cum terra vilifsima simus  
  Unde supbimus sub terram terra redimus   
   Inteica Sanctis vera e mors janun vitae.  
 
 
 
Blz. 90  Dooden van A°.[16]72          
 
Febr.11  Ooster Dercx verlost van een doot kint Dom.Sexag. 
 
Febr. 14  op woensdagh met twie uren na middagh na 14 dagen kranckheit sterft seer 

christelijck Berent te Nover A°.aetatis 77.     
 
Febr.15  op donderdagh s' avonts late sterft int craembedde drie weken na een sware 

verlossinge Fenneken Kijrstapel vrou van Jan ten Dunckel ofte Schipper Jan. 
 
Mart 1   sterft een kint van Arent ten Cate, out omtrent 3 jaren. 
 
Mart.16  op Saterdagh na middagh, na dat se den ganschen winter aen t' water kranck 

geweest was, sterft Christelijck die weduwe van Z. Arnoldus Nijenhuis, schoelmr., 
Aeltjen Kuipers. 

 
[Mart.16]  Op den selven dach, om X uren s'avonts sterft haestich als in die klederen  
  Geertken Wessels, weduwe van Z[aliger] Borg.mr. Derck Jalinck. 
 
Mart. 24  sterft het dochter van dochter van Steffen ten Cate omtrent 2 jaren. 
 
Mart.26  aen den twieden dagh sijns ouderdoms sterft het eerste kint van Gerrit Roessen 

en[de] Berentjen ten Camphuis 
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Mart.30  op saterdach sterft aen die teeringe  Annaken, een dochter van Z[aliger] Mr. Jan 
   Bruggeman Metzeler, out omtrent X jaren 
 
April 29  op Maensdach s' avonts sterft die oude Martens Griete een vrijster over die 90 

jaren.   
 
April 30  sterft haestich sonder voorgaende kranckheit Geert te Luttickhedde, die oude man 

opt' Luttickhedde.   
 
Maij.2   tegen avont na langduirige kranckheit sterft Gerrit ten Hengel, een backer, en[de] 

een soon van Roelof Groothengel.  
 
NB hijr op volchde onse vluchten, en[de] sijn verscheiden gestorven, welcke om het missen van dit 
boeck niet sijn aengetekent, onder welcke sijn      
  Wolterus Cuiper, schoelmeester tot Goor     
  sijn dochter volcht kort daer na sijne vader en[de] verdrinckt  
  Willem Jacobs gnt. Hoender Willem  en[de] sijn vrou Anne   
 
 
 
Blz. 94   Dooden A°.[16]73.          
 
Jun.26  begraven den ouden Duisschote.    
 
Aug. XI  begraven een doot gebooren kint van Ooster Derck. 
 
Nov.4  Janna Brants vrou van Mr. Adolph Meijer, in kranckheit comt te vroech in den 

craem, wert verlost en[de] t' kint int huis gedoopt van den Catholijcken pastoor, 
sterft. 

 
Nov. 5 Trin.23 kort na die predicatie sterft Elske een dochter van Z[aliger] Hasen Geert.  
 
Nov.9   op enen donderdach voor Trin.24, na een dach slapens sterft in eenen vasten slaep

 Petronella Marhulsen vrou van den Z[aliger] Richter Barthold Cuiper welcke was 
haer twiede man, haer eerste was Joncker HerteVelt tot Deventer. Sij is haest 
gevolcht haer Z[aliger] man Cuiper. 

 
Nov.13  sterft die oude Tute Jenne in die Cappelle. 
 
Tusschen Nov.26 en 27 s'nachts sterft Jan Wessels schoemaker, aen die brantsieckte, wort met 

 het voorgedragen Cruis begraven. 
 
Xbr.10  s'morgens omtrent 4 uren sterft Aeltjen Cuipers vrou van Wessel Jalingh, 
  welcke oock ter doot kranck was. 
 
Xbr.15  sterft Wolterken t' eerste kint van Berent Pothof, begraven te gelijck met Aeltjen 

Cuipers. 
 
 
Blz. 98   Dooden van A° [16]74 .        
 
Jan. 13  sterft Berthe vrou van Arent Eertinck int Kerspel. 
 
Jan. 26  sterft opt Moerwinckel die oude vrou, Berthens suster. 
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Febr.10  sterft opt Moerwinckel, die oudste soon Jan. 
 
Febr. 15  sterft s'morgens Reint ten Hengel.    
 
April 3   sterft die vrou van Joost ter Swake. 
 
Julij 4   sterft het jongste kint van Albert Hofmeijer. 
 
Septemb. Dom.12.Trin. sterft haestich die oude vrou opt' Rief. 
 
Septemb. 16 Dom.13.Trin. sterft Berentken die weduwe Spoelders. 
 
Octob. 19  s'nacht verlost van een doot kint Anne Ursela vrou van Werner Jalingh. 
 
Octobr.25.Dom.19. Trin. Verlost Henr. van Tijnen vrou haestich, t' kint kranck wort gedoopt en[de]  
  sterft. 
 
Novemb.  Sterft het jongste kint van Wulf Hermen, Fenneken. 
 
Novemb. 9.  wort overgeluit met klocken den soon van Henr. Morren senior, comende weder uit 

het leger tot Brussel willende als andere, ut het velt na huis, raeckt in quæstie, wort 
gewondt, sterft. 

 
It. [Nov.9] overluit Ooster Goessen, gestorven aen sieckte op het schip, soldaet onder den 

Heer Schele.  
 
Novemb.12.  Des dages na S.Marten op donderdagh s'morgens tusschen acht en[de] negen 

sterft na eenige quijninge seer haest en[de] onverwacht Wolter van Coeverden
 Heer tot Scherpenzel, gesoncken 8br.20.    

 
Novemb.16  wort overgeluit Marsch-Arentken, dochter van Marsch Willem.  
 
Decemb. 9  sterft Roelof Bruggincks jonge kint Hendrick, gedoopt Adv.1. 
 
Decembr. 15  na lange ongesontheit sterft in t' vierde jaer sijns ouderdoms Laurensken, een soon 

van Henrick van Tijnen. 
 
Dom.adv.4  sterft het oude Geertken weduwe van Z[aliger] Hertger te Koebrugge, Decembr. 20. 
 
 
 
Bz. 104  Dooden van A° [16]75.         
 
Febr. 2.  Jan ten Goesendam in Goor.    
 
Febr. 14 Quinquag. Wort overluit die broeder van Arent opt' Nijhuis woonende in Holland.  
 
Febr.22.  Maendagch na Quadrag. sterft na langduirige krankheit die jonge vrou opt 

Sprockelrief, genoemt Hermen.    
 
Febr.26  wort overluit gestorven in Duislant in Munstersche dienst Monsj. Hoepinck  
  getrout aen die dochter van Z[aliger] Arent Stuir. 
 
April 7   woendagh na Paesschen gestorven aen die bleken een kint van Wolter Cuiper. 
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April 17  saterdach voor Dom.Misericord. aen die bleken gestorven een kint van Hendrick ten 
Cate Mennonist. 

 
Maij. 5  sterft haestich na lang-gaende quijninge die oude Anne Hertmans. 
 
Maij 17  op maendagh voor pincxter sterft terstont na haer verlossinge van een dochter  
  Geertruit Engels vrou van Werner ten Duischoete. 
 
Maij 23  op pincxterdach sterft aen die bleken Bertjen, t' eerste kint van Jan Eertinck in Goor 

en[de] Jenneken Willemz. 
 
Jun. 5   sterft aen die bleken een kint van Roelof ten Duischoete. 
 
Jun.23  aen die bleken sterft een kint van Jan die Witte, out omtrent 5 jaeren 
 
Jul.6   op dincxdagh na Goorsche Kermisse sterft aen het water Stijnken een dochter van 

Mr. Jacob Schutte glasemaker, in sijn elfde jaer. 
 
Jul.13   op dincxdach na Deventersche Kermisse na langjarige quijninge sterft Wessel  
  Jalingh Regent na dat hij drie weken gelegen hadde.     
 
Jul.29   sterft Anna van Lier weduwe van Z[aliger] Peter van Lier.  
 
Aug.3   op dincxdagen avont na Diepenhemsche Kermisse wort gemist en[de] int water van 

die grachte gevonden Amelijs jongste soon van den Hoogh. Heeren van Stuiveler 
 Jacob van Coeverden.  

 
7br. 5   Mr. Berent van Grols vrou Anneken sterft ut swacheit van memories, als in kintsheit, 

Dom.14. Trin. 
 
Gestorven in Brabant Arent ten Camphuis soon van Jan ten Camphuis. 
 
It[em]  Jan Smit, man van Judith Smit verdroncken int leger van sijn Hoogheit. 
 
7 br. 15 Carel Otto Schele sterft tot Marckel na lange quijninge en[de] getrouwe diensten 

voor t' vaderlant te water en[de] lande Capitein.ende   
It .[7 br. 15] Berent ten Hengel Out Borg.mr. beide begraven Septemb.23 d' eerste tot Borne int 

graf sijner vaderen, die ander in sijn graf tot Goor.    
 
8 br.9   op saterdach na Deldensche Kermisse sterft na langduirige kranckheit die oude 

Aelken weduwe Donders, moeder van Gerrit Donders.  
 
9 br. 7 Dom.23 Trin overluit Gerrit Vinckers gestorven aen den rooden loop in den oorlogh tot  
  Brussel in Brabant.     
 
9 br. 12  gestorven den ouden Ooster Berent, Mennonist.   
 
9 br. 20  sterft die oude weduwe van Z[aliger] Nottebergh, woonende voor het huis tot 

Heeckeren, saterdagh voor 25 Trinit. 
 
9 br. 22  op maendagh na 25. Trin sterft onverwacht na weinich dagen kranckheit  
  Egbert Heijnck op die Lutticke Hedde     
 
X br. XI  overluit Gerrit soon van Schoe-Jan gestorven in oorlogh als ruiter op den wegh, 

coemende uit het Velt na huis. 
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X br. 21, 22, 23 overluit Juffer van Ensse tot Heeckeren getrout aen den ritmr. Bock gestorven tot  
  Ceulen in den craem na hare verlossinge 
 
 
 
Blz. 110  Dooden A°.[16]76.     
    
Op Nieu-Jaers dagh wort kranck na gehouden Godsdienst en[de] sterft Jan.12 Barbara van 
  Eibergen vrou van Borg.mr. Jan Cuiper.  
 
Op Petri verlost van een doot kint Werner Jalingh senioris vrou Anna Ursel 
 
Mart 2   sterft Borg.mr. Jan Cuiper en[de] volcht so heast sijn vrouwe  
 
Mart 4   sterft op die lijftocht van Duischote Jan Marshuis. 
 
April 14  sterft die stock oude Anna Courts, weduwe van Z[aliger] Jacob Courts. 
 
April 23  sterft Roelof Jalings kint gnt. … [niet vermeld] Dom.Cantate 
 
April [geen datum vermeld] sterft tot Deventer vrou Helmich dochter van Lamb. Cuiper. 
 
Jun.13  op dincxdach sterft Roelof te Laer out omtrent 80 jaren.   
 
Jun.19  sterft een jonck gebooren kint van Anneken van Lier, begraven in avont. 
 
Julij 20  gestorven het twiede kint van Swierinck, Annaken. 
 
Julij 29  sterft Roelofken ten Camphuis, weduwe van Z[aliger] Herm. ten Camphuis. 
 
Aug.12  sterft een kint opt' Bronninckrief. 
 
Aug.14  verlost van een doot kint die vrou van Berent Dammenbringh.  
 
Aug.22  verlost van een doot kint Loes-Luickens vrou en[de] sterft.  
 
Septemb.22  sterft die oude Jan Hertgers, op vrijdach na proef predicatie. 
 
Octob.22.Trin.22 sterft die Rademaker Henrich Morren senior. 
 
Octobr. 21  sterft Hendrick een kint neast het oudste van Werner Jaling senior. 
 
Novembr.8  overluiste Gerrit Roessen, gebleven voor Mastricht.   
 
Novemb.19  gestorven een kint van Arent ten Cate, Mennonist. 
 
Novemb.25  Gestorven aen die pocken t' jongste kint van Hendr. ten Cate. 
 
Decembr. 3 Adv.1 sterft aen die pocken Cathrijnken dochter van Wern. Jaling senior. 
 
Decembr.5  sterft aen die pocken Reintjen een soon van Adolp Meijer. 
 
Decembr. 10 adv.2 sterft aen die pocken Jan Boreas oudste soon va[n] Wolt. Boreas.  
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Decembr. 16  saterdagh voor 3 adv. verlost van een soontjen en[de] dochterken na den middach
  Hermken Eskes vrou van Berent die Brouwer en[de] sterft ter stont. 
 
Decembr. 19  sterft aen die pocken seer christelijck Fenneken Mentinck het leste kint van 
  Berent Mentinck geprocre-eert bij sijn eerste vrou Trijnken. 
 
Decembr. 21  sterft na langduirige kranckheit Hilleken Hoefslach weduwe van Z[aliger] Hendr. van
  Coesvelt in den Engel, is begraven Decembr. 27.  
 
Decembr. 28  s'morgens tusschen 5 ende 6 sterft seer christelijck aen die pocken, die WelE. 

Juffer Adriana van Coeverden tot Wegdam jongste dochter van den WelE. Heeren
 Wolter van Coeverden ten Wegdam out omtrent 18 jaren, is begraven in het 
volgende Jaer Januar 8. 

 
Decembr. 30  sterft aen die pocken het jongste kint van Z[aliger] Mr. Jan Bruggeman Metselaer 

en[de] Aelken sijn vrou, is begraven Decembr. 31 en hijr mede hebben wij dit jaer 
76 besloten. 

    Hodie mihi, Cras tibi.        
 
 
 
Blz. 114  Dooden van A°. [16]77.     
 
Jan.4   sterft aen die pocken Elsken t'jongste kint van Wern. Jaling en Anna Ursele.  
 
Jan.8   aen die pocken een kint van Arent Janssen Mennonist, out een half jaer  
 
Jan.9   Elseke dochter van Somer Anna getrout Haecxbergen en[de] daer begraven. 
 
Jan 19  Tonnijs een kint van Evert van Lochum anders Oelen. 
 
Jan. 20  Lambert aen het water, soon van Jan die Maacht senior. 
 
Febr.6   aen die pocken Jacomijn een dochter van Caspar Matena int sesde jaer eetat. 
 
Martij 12  op maendach na Reminisse na drie oft 4 dagen treuren leit sich s'morgens in bedde 

en[de] sterft met den avont die E. Mr. Derck Schulten out 79 jaren.  
 
Mart. 13  op den middagh aen die pocken opt' Weldam Grietken, oudste dochter van Berent 

Swieringh, Meijer op den Weldam. 
 
Mart.28  Anna Catharina Hoefslach dochter van Z[aliger] Jan Hoefslach begraven Apr.4  
 
Apr.1   een kint in sijn derde jaer twelck te vooren int vijer gevallen was die vader was die 

Hoender Cremer in den ganse hoeck, genoemt. 
 
April XI  op Spekenbringh het jongste kint. 
 
Apr.29  des nachts na Dom.Miseric. Geertken Boeinck, alias Haar Geertken godsalich   
 
Jun.XI   opt' Kevelham, Grietken een dochter van Jan Coenderingh, out int derde jaer. 
 
Jun.22  na langduirige kranckheit sterft Jr. Unico van Coeverden ten Stuiveler soon van den 

HoogE. Geb. Jacob van Coeverden, begraven Jun.26 
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Jul. 5   sterft opt' Kevelham, t' jongste kint van Jan Coenderingh. 
 
Jul.15   tegen den avont sterft die oude vrou Gijminck, opt Gijminck Griete. 
 
Aug. 3   op vrijdach met den avont, die oude vrou van Stuiveler Anna Catharina Ripperda
  opt Keppels tot Marckel, begraven tot Goor Aug.9 in kelder van Weldam  
 
Aug. 15  op woensdagh Mr. Arent Bruininck timmerman, out omtrent in 70 jaren.   
 
It.[Aug.15] Willem sijns soon Gerrrit jongste kint gedoopt Jul.15, beide oock tegelijck begraven. 
 
Sept. 2.Dom. 12 trin bevalt met eenen swaren slaep, sonder wederom te spreken vrou  Pierickman
  en[de] sterft op den 8sten dagh Dom.13.Trin begraven Aug.19.    
 
Octobr 13  begraven een kint van Tonnijs Claessen uit het Enter broeck gnt. Claes, gedoopt 

Dom.16.Trin, gnt na sijn beste vader Rijdt Claes Claesen. 
 
Octobr.17  een kint van Mr. Abr. Dijckman, Jorrien, gedoopt Trin.18 Octobr.14. 
 
Octobr.23 Annaken een dochter van Hermen Muller opt Scherpenzel, gedoopt den voorigen 

sondagh trin.19 Octobr.21 
 
Novembr. 3 Theodora dochter van Egbert Meijerinck en[de] Judith Schulten den 15 sondagh 
Trin. gnt. na haer Z[aliger] bestevader Derck Schulten, Theodora 
 
Decembr. 7  gestorven een kint van Roelof Snijder in Hengevelde en[de] tot Goor begraven. 
 
   Beati mortui, qui in Dno moriuntus apoc.14      
 
 
 
Blz. 118,119.  Dooden A°.[16]78.      
 
Jan. 3   sterft Hendrick het soontjen van Mr. Tonnijs Sithof, t’  een van twielinge. 
 
 [Jan.]2 Geesken, een dochter van Boom Arent, alias Matena.  
 

Berent Mentinck soon van Berent Mentinck haestich tot Campen Jan.3 afgehaelt 
en[de] begraven tot Goor. 

 
Mart. XI  na lange quijninge Hege Jacob Rademaker sterft op maendagh.   
 
[Mart] 26  op een dincxdach het jongste kint van Poel Arent in Enter broeck. 
 
[Mart] 29  s'nachts voor stillen vrijdagh den ouden Herman van Ledden, Cremer.  
   
Apr.18  aen termijnkens een jonck kint van Roelof Jalinck, gedoopt van D.Froen in ged… a 

Clasu… 
 
[Apr] 27  Opt Scharpenzel Stegemans vrou. 
 
Maij 21  dincxdagh na pincxter Herman ter Relcker out omtrent 97 jaren.   
 
[Maij] 24  Jorrien, eerst geboren soon van Soemeren schoelmr.. 
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Julij 7  Barbara dochter van Egbert Seemsmaker. 
 
Aug.8  Berent ten Broijel.  
 

om dese tijt gebooren een kint van 't Rief en[de] daerna gestorven sonder doop. 
 
[Aug.] 25  pie obijt pius Lodewijck Pierickman Dom.13.Trin.    
 
Septemb. 1  na lange kranckheit Geert ten Duischote opt' Averacker.   
 
[Septemb] 3  Die dove en[de] lamme Berent soon van Mors-Albert. 
 
[Septemb] 4  die Heer Rodolp van Hovel, Heer tot Nijenhuis, Borghman tot Goor en[de]  

Diepenheim, Overste Lieutenant.   
 

It. [Septemb.4] Albert te Noever, weduwe van Z[aliger].Berent ten Hengel.  
 
[Septemb.] 15 Eindelijck treft mij den val en[de] sterft mijn waerde vrou Christina Borgeringh 
  pastoorsche tot Goor, met welcke ick getrout was Ao.35 Octob.20. Begraven op  

vrijdach in die kercke 7br.20.     
 

[Septemb.] 18 die oude Gerrit ten Sproeckelrief, opt' Sprokelrief.   
 
[Septemb.] 23 Comt tijdinge dat die Zadeler tot Hassel in Brabant overleden is.    
 
[Septemb.] 30 Comt tijdinge dat overleden is Arent Jalingh soon van Z[aliger] Derck Jalingh 

 QuartierMr. onder den oversten Henr. Bentinck, waer onder oock gereden heeft die 
Zadeler voorbenoemt. 

 
Octobr. 13  geboren en[de] die gedoopt die twielinge Jan en Hendrick soonen van Mr. Hermen
  Muller opt Sarpenzel, gestorven Octob.21, 22. 
 
[Octobr.] 24 Hermen Eskes gewesen Waker en[de] Koeherder.   
 
[Octobr.] 26 verlost Jenneken Demmers vrou van Jan Brugginck in hare langduirige kranckheit 

aen het water van een doot kint en[de] sterft den selven avont, s'saterdagh voor 
Dom.24.Trin. 

 
[Octobr.] 30 op saterdagh gedoopt en[de] gestorven opt Rief, het eerste kint van Gerrit  
  Buswinckel en[de] Metjen ten Hengel 
 
Decemb.14  op saterdagh verlost Aelken Krebbers vrou van Berent die Brouwer, voormiddagh 

van een jonge dochter, en[de] namiddagh van een dooden soon, die dochter is den 
volgenden dagh Xbr.XV gedoopt Geesken, sterft den volgenden woensdach Xbr.18. 

 
[Decemb.] 18 Trijne vrou van Esken Schulten op woensdach verlost in gelijck van twielinge, het 

een comt doot, het ander ontfangt den doop den selven avont, is genoemt Anna 
sterft terstont. 

 
 
 
Blz. 122.  Dooden A°.[16]79.         
 
Mart.5   sterft een kint van 6 oft 7 dagen van Herm. Berentz havercote, hoender cremer 
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Apr.14  op donderdagh na paeschen sterft Hermen vrou van Derck Buswinckel.  
 
Maij 18 sterft Derck soon van Egb. Meijerinck op den achten dach na sijnen doop 
 
Jun.1  sterft Z[aliger] Herm. van Koesvelts soon Jan na lange quijninge, Dom.Exaudi. 
 
[Jun.1]  den selven dagh verdronken bij die Molle tot Diepenheim, Jan een soon van 

Z[aliger] Berent Stockinrief, Meijer op t' Clein Brugginck, dienende bij Jr. 
Marckelhof.  

 
Jul.10  Geertruit, t’ oudste kint van Gerrit Lambers en[de] Jenneken Tanckinck 
 

NB. In Augusto bevallen vele aen die brantsieckte en[de] hitsige koortzen sijn niet 
alle om mijn doodelijcke kranckheit correct opgetekent.     

 
Voor mijn kranckheit gestorven Aug.13 Berentken vrou van Jan die oude Maach. 
 
Aug.14  Merrije Nijhuis vrou van Lambert Roessen.  
 
Aug.17  ben ick selven swaerlijck bevallen en[de] sijn in mijn kranckheit gestorven. 
  Christina Pierickman gnt. Winters getrout aen haer man Willem Heise.  

It. Berent Mentinck Borgmr. en[de] provisoer.   
It. Geesken Hemminck vrou van haer twiede man Jan Berentz Jonckman.  
Om dese tijt wort doot gevonden int bedde Aelken Lander weduwe van Z[aliger]

 Gerrit ten Duischote alias Lander Gerrit  
It. die oude Philips Anne in die Cappelle     
It. circa hoctempus sterft  die doove en[de] lamme soon van Mors-Albert. 
It. Frerick Hertgers.   
 

Novemb.21 sterft een kint van 2 jaer van Mr. Gerrit Egbers en[de] Swaneken ter Relcker. 
 
Decemb.1 sterft die vrou van Borchart Demmers op die Modderije, out in den craem 3 weken. 
 
 
 
 
Blz. 126, 127.  Dooden A°.1680.          
 
 1. Jan.13  gestorven Jutjen te Wirick oude vrijster.   
 
 2. Febr. 18 na lange quijninge wort s' morgens doot gevonden Wouben Hermken.   
 
 3. Febr.19 verlost van een doot kint en[de] sterft Jenneken Roessen vrou van Berent  
  Swierinck  
 
 4. Mart 5 t' jongste kint van Dambringh getrout aen Arent Eertingh dochter. 
 
 5. April 3 saterdagh voor Palm Geesken te Roeter weduwe van omtrent 90 jaren.   
 
 6. April 5 maendagh na palm weduwe van Z[aliger] Ber. ten Noever out 80 jaren. 
 
 7. Maij 9 Geertken Brugginck weduwe van Z[aliger] Rutg. Brugg. out 80 jaren. 
 
 8. Den selven dagh Aelkenhet jongste kint van Gerrit ten Duischote gedoopt Mart 28. 
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 9. Maij 19 voor hemelvaert Christiaen Giffel getrout aen Ger. ten Hengels dochter. 
 
10.  Gerrit die soon van Prosper out omtrent 9 jaren 
 
11. Jun.2 woensdagh na pincxten Willem van Ommen out omtrent 70 jaren.   
 
12. Jun.5 saterdach na pincxten Jan ten Koesenkamp out omtrent 70 jaren.   
 
13. Jun.6 een kint van die Wieldraeijer Jan Coltvoort.  
 
14.It[em] een kint van Jan Eertinck in Goor. 
 
15.   Gerrit Roessens middelste kint. 
 
16. Jun.21  valt neder aen vallende sieckte en[de] is doot, die nichte van Hoeve Claessen. 
 
17. Jun.22  opt' Kroeshoop, Eefse die oude vrou. 
 
18. Julij 4  s'nachts voor Goorsche Kermisse Hendrick Sigginck out 60 jaren.   
 
19. Jul.11 Barbara een kint van Egb. Seemsmaker out omtrent 1 jaer. 
 
20. Jul.21 aen t' pleuris Roelof Clein Brugginck.    
 
21. Aug.1 Hendrick, soon van Derck van Koesvelt in den Engel, out 1 jaer. 
 
22. Aug.5 opt' Heijnck die vrou Fenneken. 
 
23. Op den selven dagh tegen avont die Wieldraeijer Jan Coltvoort. 
 
24. It.[em] Maria kinder maecht opt' Scharpenzel.     
 
25. Aug.12 Mr. Jan die Cnape man van Aelken Schulten.  
 
26. Aug.15 Hendricxken die Wiersel weduwe van Z[aliger] Berent Broijel.  
 
27. Aug.25 Margareta weduwe van Z[aliger] Jan van Coeverden gnt. Vrou van Coeverden, 

sterft op t' Weldam, begraven Aug.30. 
 
27. Aug.28 een soon omtrent van 13 jaren, van Ber. Tonnissen, alias Eelkens Berent. 
 
28. Aug.29 Hutte Trijne een oude vrou in die camer van Luttick Hedde.  
 
29. Sept.6 Hendricxken, weduwe van Z[aliger] Berent Swierinck opt Weldam. 
 
30. Sept.11 In Hendr. Wessels camer, die oude Merrie weduwe Lentelingh. 
 
31. Sept.13  op maendach onverwacht na 14 dagen kranckheit  Wessel Broecker. 
 
32. Sept.21  sterft tot Deventer medicinerende Joannes Pooth Verwalter Richter.   
 
33. Sept.23  Roelof Jalinghs kint. 
 
34. Sept. 26. Geesken opt' Rief vrou van Gerrit Buswinckel verlost van twie doode kinderen 

en[de] sterft acht dagen daer na te weten Octob.3. 
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35. Octobr.1. Trijnken weduwe van Z[aliger] Hendrick Eskes wachter, aen lange teringe. 
 
36. Octobr.8 t oude Geertken woonende met Arent ten Cate gnt. Kisten Geertken. 
 
37. Octob.10 Geesken dochter van Esken  Luttickhengel maecht opt Weldam. 
 
38. Octobr.11  maendagh op Deldener Kermisse Trijne Demmers vrou van Ber. Swierinck opt 

Weldam 
 
39. 8 br.13 een gebrekelijck kint van Z[aliger] Frerick Hertgers int derde jaer out. 
 
40. Nov.1  tegen den avont Derck Buswinckel opt' Buswinckel.  
 
41. 9br.4 een kint van die Mennonist Hendr. Rekers Wieldraeijer. 
 
42. 9 br.7 Peter Lijsen in sijn ouderdom gestorven achter die Molle, begraven op S.Marten. 
 
43. 9 br.12 Hermen het jongste kint van Jan Tangena schoemaker junior. 
 
44. 9br.17 een kint van Hermen in den Kuckuick sterft aen hals geswel. 
 
45. 9br. 28 Dom.1 Advent, den ouden Albert Hemminck na langduirige swackheit.   
 
46. Den selven tijt Lambert Elveringh stiefvader van Willem Roessen, opt Duischote  
 
47. Novembr.29 sterft op die Swanenburgh in Hercke bij sijn swagersche en[de] weduwe als  
  knecht Gerrit Buswinckel. 
 
48. Novemb.30 Berent ter Helle alias Moerwinckel , 

It.[em] Wolter  Derckzen vulgo Procter Wolter     
 

49. Decembr.5 Die oude Stijne Wessels weduwe van Z[aliger Hermen Wessels. 
 
50. Den selven tijt Hermen Kreijenvelt ofte Bruininck. 
 
51. Xbr.9. Geesken Wessels dochter va[n] Herm. Wessels volcht sijn bestemoeder Stijne. 
 
52. Xbr.12. Die oude weduwe van Z[aliger] Tute Wolter, Geese, moeder van Tute Roelof. 
 
53. Xbr.14. Jan Christoffer jonge kint van Jac. Rateringh niet lange voor sijn doop. 
 
54. Xbr.18. Mr. Hermen Albers, Muller opt die Molle van t' Scharpenzel.   
 
55. Xbr.24. Die oude Merrijken weduwe van Z[aliger] Jan Snijder gnt. Uffel.  
 
56. Xbr. 27 Volcht Hermen Wessels sijn moeder Stijne en[de] sijn dochter Geesken. 
 
57. Xbr.28. sterft met Berg Wolter sijn nichte een jonge dochter van omtrent 20 jaren goed van 

hope gnt. Bergh Berentken.  
 
58. Xbr.31 besluit dit jaer en[de] sijn leven Mr. Benjamin Jets.      
 
  NB. Dit jaer hebben geregiert hitzige koortzen en[de] brant siecke 
  waer vele met die doot geworstelt hebben, doch na het 

getal der krancken is niet geweest het getal der dooden. 
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  Vele sijn wederom op gecomen en[de] doots stricken ontgaen  
  Velen konnen niet of wel tot gesontheit geraken, blijken noch 
  in dit jaer Ao.81 geplaecht met die swaer bij blijvende koortsen 
  Vele sijn na uitwijsen van dit register gestorven, onder 
  welcke sijn tot Diepenheim, uit mijn bloet en[de] maechschap 
  Hendrick Schrunder Borg.Mr. Soon van Z[aliger] Theodorus Schrunder. 
  Hendrick Schutten Richter, soon van Z[aliger] Otto Schutten.  
 

Abr. Putmannus P.G     
Ao 81 Mart 14 scripsi. 

     Morti te para    
 
 
 
Blz. 130, 131.  Dooden in A°. [16]81.     
 
Jan.30 Dom.Septuag. Hendricxken Hemminck weduwe van Z[aliger] Hege Jacob.  
 
Febr.4  Evertken Nijhof vrou van Evert Oelen.  
 
Febr.10  een gebrekelig kint van een gebrekelig kint van Hendrick Janssen alias Hendr. 

Hertgers, soon van Z[aliger] Boom Jan. 
 
Febr.24 het kint van Berent Matena opt' Scharpenzel. 
 
It[em Febr.24] na langdurige krancheit op t' Rief, Jan ten Rief, begraven Febr.25.   
 
Mart 6   weduwe van Z[aliger] Herman van Koesvelt, gnt. Loer Geertken  Loer. 
 
Mart 7  het jongste kint van Gebbe achter die Molle, geprocreert bij haer twiede man 

Berent. 
 
Mart 8   verlost Jenneken Nijhof vrou van Lambert Roessen van twielinge, het een komt 

doot. 
 
Mart.14 opt Kevelham, een kint van Jan Coenderingh, gnt. Berentken omtrent 4 jaren out. 
 
Mart. 20 verlost Geesken ten Kevelham vrou van Egb. Heijnck opt' Heijnck, waervan het een 

komt doot t' ander wert gedoopt den volgenden sondagh op Palm en[de] bij het 
doopmael sterft die moeder Geesken Mart 27. 

 
Mart 25 vrijdagh voor Palm, Geesken dochter van Hendrick Heijnck.  
 
Maij 7  onvermoet die vrome patriot Henr. van Rhijnen out omtrent 70 jaren.   
 
Maij 12  op hemelvaert Mr. Christoffel  Wessels j.m. chirurgijn.   
 
Jun.10  Egbert een soontjen van Z[aliger] Berent Mentinck omtrent 3 jaren out. 
 
It[em Jun.10] Gerrit een kint van Jan ten Merum gedoopt maij 15 Dom.Exau. 
 
Jun.24. een soon van den ouden Hendrick Goessedam. 
 
Jul.13  Hendrick een soon van Z[aliger] Berent Stockentrief gewesen Meijer op Clein 

Brugginck. 
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Jul.20  een kint van Berent U-inck aumende op t' Clein Brugginck Meijer 
 
Jul.29  t'kint van Jalingh geprocreeert bij sijn vaders macht. 
 
Aug.1  Timmer Berck na langduirige krancheit.   
 
Aug.5  een kint van Jan Jonghman.  
 
Aug.12  Jan ten Sprockelrief, opt Sprockelrief.   
 
Aug.24  Henricus een soon van Dr. Andries Pothof, Secretaris. 
 
Sept.7  na korte krancheit volcht binnen jaers sijn vrou Evertjen, Hendr. Oelen.   
 
Octobr.1 Aelken Giessinck weduwe van Z[aliger] Arent Bruininck.  
 
Octobr.8  op Saterdagh voor Deldensche Kermisse Derck Schulte[n] opt' Averacker, omtrent 

80 jaren.   
 
Octobr.30 sterft in den craem met die vrucht opt Kevelham Metjen Demmers vrou van Jan 
  Coenderingh.  
 
Novemb.3 Eelken ten LuttickHengel dochter van Z[aliger] Esken ten Luttickhengel.  
 
Novembr. 7 Laurens soon van Cremers en Lambertina Cuipers, gedoopt den voorigen dach. 
 
It[em Novembr. 7] het soontken een der twielinge van Jr. Langen opt' Sarpenzel. 
 
Novemb.10 Aelken dochterken van Gerrit ten Duischote gedoopt Octob.23 Dom.21.Trin.. 
 
Decembr.26 een kint van Jan Vrielingh Olislager, out omtrent 2 jaren. 


