Den 31 july 1730.
Edelmogende Heeren Ridderschap en Steden de Staeten der provintie van Overijssel Vaeders
des Vaederlands ende voetster Heeren van Godts kercke.
Mijn Heeren,
De kerckenraed van Marckelo versoeckt verloff om met dit haer smeeckschrift te mogen
naederen tot de tafel van u edelmogende en voor u edelmogende open te leggen dien swaeren
ramp die onse kerckdorp Marckelo op den 26 july deeses jaers 1730 getroffen heeft door een
onverhoopte hevige brand, waerdoor in een korte tijd niet alleen ten eenenmael verslonden
sijn twintig huisen en ses schuiren, sonder dat die ongeluckige yets van aengelegentheyt uyt
haere huisen hebben kunnen bergen, maer waerdoor oock kerck en school veel sijn
beschaedigt ende de toorn geheel aff en uytgebrand is, soo dat oock de klocken mede sijn ter
nedergestort, in stucken gevallen ende ten eenenmael onbruickbaer gemaeckt.
Dewijl nu onse gemeente niet in staet is om dien schaede aen kerck, toorn, school en klocken
veroorsaeckt wederom te herstellen off oock yets van consideratie toe te brengen tot soulaes
van die ongeluckige die door dien brand haere huisen en welvaeren verloren hebben, soo
vinden wij ons ten uyttersten genootperst in deesen dringenden nood onse toevlugt te nemen
tot u edelm. met onderdaenigst versoeck dat u edelm. als vindende hier het regte voorwerp
van waere barmhertigheyt, haere herten en handen gelieven te ontsluiten en volgens haere
nood ondersteunt mogen worden en die geleden schaede merckelijck gerepareert ende
vergoedet.
Het welck doende sullen uw edelmogende een werck van barmhertigheyt doen hetwelck Gode
ten hoogstens sal aengenaem sijn en geensins onbeloond sal blijven.
Samuel Sertorius pastor.
Willem Welmers als olderynck.
Jan ten Heckhuis als olderinck.
Jan Dickiinck als ouderlynk.
Wolter Snellynck als diajaeken.
Egbert Roesynck als diaken.
Den 4 july 1737.
Edele Mogende Heeren Mijn Heeren Ridderschap en Steden de Staten van Overijssel.
Vertonen met het uitterste respect die ingesetenen van drie boerschappen als Markel, Stockum
en Herke en dorp Diepenheym, alle behoorende zijnde onder die karke van Markelo, hoe dat
op des 26 julius 1730 tot Markelo het houdwerk van den tooren aldaar te groonde toe is
afgebrant waar door die klocken en het klockenslag alle te samen te niete zijn gegaan of dan
gebrooken, soo dat wij van den tijd af, dat nu soo na bij seven jaar geleden is dat men sonder
geluyt des sondages te karken heeft moeten gaan omme Godes woort te hooren, soo dat die
veere af gelegene niet op bequame tijd te karken heeft kunnen komen, den eenen kome te
vrog en den anderen te laate, omme dat niet en is daar op tijd na kan gereguleert worden en
verders soo heeft men die dooden ten karckhoove moeten brengen zonder eenig geluyt dat
anders op alle plaasen gebruykelijck is geluyt te worden wanner een doode ten karckhoove
gebraght worde.
Soo is onser aller oortmoedigste en onderdanigste versook dat u eeldel mogende gelijven
moghten te rekommedeeren aen die Heeren arfgenamen van die voernoemde boerschappen,
dat moghten hebben te fourneren, dat uyt die gemeentens soo veele moghten verkoopen
waarmede den tooren en kloockens in staat konde gebraght worden omtrent als van te vooren
geweest zij, of soo het u edele mogende gelijven mogen.
Het welcke doende.
Jan Menderinck
Egbert Roesynck
Arent Lamtinck
Jan Smitmans

Jan Dijckinck
Gerrit ten Tiie.

Jan Heckhuis

Anno (17)37 den 12 augusti.
Zijn de Goetheren van Markel, Stockum en het dorp Diepenheim, zoo verre onder de kerke
van Markel behoort, op de convocatie van den Heere Drost van Twente, hiertoe door R. en S.
gelast bynnen de kerke van Markel vergadert geweest als wanneer goetgevonden is na lecture
der acte van convocatie tenderende ten einde door de samentelijke goetheren pro quotis de
toren van de Markelse kerke met den eersten mogte worden in behoorlijke forme herstelt, de
voorschr. reparatie te demanderen aen diezelve heeren wel daer toe bereets in het jaer 1731
zijn gecominteert geweest met naemen dat Markel de heer van Stoevelaer en burgmr. R.
Jordens, uit Stockum de heer van het Weldam en uit het dorp Diepenheim de hr Lambert
meester Patcul, zullende dezelve op den 20 7ber naestkomende wederom bij malkanderen
komen om de conditiën en voorwaerden nader te reguleren en den tijt der aenbestedinge te
fixeren, vervolgens goetgevonden den heer van Stoevelaer te autoriseren om van den
ontfanger van Twente te ontfangen zoodaene 300 gls als door R. en S. zijn gegeven den 18
april 1731 tot reparatie van de kerk en toren van Markel en daer van te quiteren.
Eindelijk is de lantschriver Hulsken geautoriseert om met den klokgieter thans te Haxbergen
zijnde te spreken over het vergieten der klokken.
Anno 1737 den 20 7ber.
Zijn voerschr. Heeren Gecomm. in de kerke van Markel te saemen geweest wanneer de
bestekken van de reparatie aen den toorn gecouceert zijn en aen de klokgieter is aenbesteet het
vergieten der 3 gebarstene klokken tot twee voor 515 gls en vervolgens besloten is de
aenbestedinge te doen op den 4 9ber naestkomende in de kerke te Markel.
Als doen gevraegt zijnde hoe de proportie in de verdeelinge van de onkosten der reparatie
moest geschieden, heeft de kerkmeester een briefjen vertoent waeruit bleek dat in zoodaene
1300 gls als tot de reparatie van de Markelse kerke waren aengewent, die van Markel hadden
gedragen 450 gls, die van Stockum en Herke te saemen 750 gls en die van het dorp
Diepenheim 100 gls.
Anno 1737 den 4 november.
De bestedinge gedaen hebbende Jan ten Thije de insaete gehadt ad 1575 gls van het timmer en
metselwerk en bij den laesten afslag getrokken is door Jan Petersen voor 1555 gls.
En hebbende Adolf Busch de insate gehadt van het leydak enz ad 395 gls en is hetzelve bij
den laesten opslag getrokken door Casparus Lamoth voor 375 gls.
Vervolgens zijn de vergotene klokken geexamineert en wel bevonden, zullende zoo haest de
tooren gerepareert zal zijn de klokken daer in gehangen worden in het bijsien van den mr. die
er de klepels moet inhangen.
Eindelijk heeft de heer van Stoevelaer aen den mr. op rekening betaelt 262 gls 10 st als mede
insaetgelden ad 5 gls.

