Kerk te Markelo
zonder datum.
Lijste der genen in Stukkum en Harke die de keuthoenders aan de Pastorije tot Markel betalen
moeten
(Aan de andere zijde staat geschreven:)
Lijste van keuters die weygeren rookhoenders te betalen aen den pastoor tot Markelo.
Plasman
Vennebecke
Hilbert
Wevers
Haar Geert
Velt Lubbers
Haar Hendrik
Cobbe
Morssing
H. Wevers
Kuipers
Paesschers
Schreurs
Bade
Capjan
Kreyenbelt
Sloot H.
Cloosterhof
Welmers
Schutting
Sligt
Sigger
Landweer
Jan Hanssen
Kremer
Nieuwmeyer
Meying
Bungelaer
Paescher
08-05-1750.
Extract protocolaer uit het heeren erffgenamenboek van Marculo.
Erffgenaemen vergaderinge gehouden in de kercke van Markel den 8 mey 1750.
In voldoeninge van het appoinctement door Haar Ed. Mog. Ridd. en Steden verleent op de
requeste van Jan Peters cum suis, sijn na voorgaande convocatie van sijn HWG Gestr. de Heer
van Eversbergen Vice Drost van Twente, de Goedheeren van Markelo, Stockum, Harke en
oud Diepenheim in de kerke vergadert geweest en hebben geresolveert om tegens den 3 Juny
aanstaande nader te vergaderen en middelen uit te vinden, ten einde de kosten wegens den
opbouw der toren van Markel. Ten eersten voldaan worden, als ook de vordere kosten en
schulden tot laste van voorschr. markten, ten welken einde de rekeningen, ten eersten aan de
Markenrigter Lindeman ter examinatie sullen ingesonden worden en de Goedheeren als dan
daar van te informeeren. Voorts geresolveert de Markenrigter Lindeman en de Rentmr. Bras
te qualificeeren om de defecten van de kerke en wheeme te inventariseeren en een begroting
te maaken van de kosten die noodzaakelijk tot reparatie moeten aangewend worden en
vervolgens daar van op de naast komende vergadering rapport te doen, waaruit die kosten
kunnen gevonden worden.
Op de propositie van de Heer Rigter en ontfanger van Kedingen, voorstellende dat vermits sig
verscheiden abuisen in de registers van verpondinge opdoen, dat door de Goedheeren nieuwe
registers mogten geformeert worden, is goedgevonden en verstaan den Markenrichter
Lindeman en de Rentmr. Bras met assumtie van Pr. H.J. Bos te qualificeeren om deese saak ´t
ondersoeken en daar van op de naastkomende vergaderinge de Goedheeren van haar advijs te
dienen om dien naa sorge te dragen, dat voor expiratie van de maand October nieuwe
registers geformeerten aan de Rigter over gegeeven worden.
Onderstond en was geteekend
Pro vero extractu Gerh. Hulsken.
03-06-1750.
Extract uit het erfgenaemen boek van Marckeloo.

Door de prasente Goedheeren als de Heer Markenrigter Lindeman, de Rentmr. Podt, de
Secret. Borgerink, de Rentmr. Keyser, de Pradicant Meilink, Bor. Sprakel, Coenr. ter Swaeke
en de Rentmr. Gorkink.
Is geresolveert dat uit de aangegraven gronden de schulden sullen betaald worden, sover de
HWG Gestr. Heer van Vonder geretourneert is.
Maar met de reparatie van wheme, kerke en schoole ingevolge de memorie door de Heer
Markenrigter ende Heer Rentmr. Brass alhier over gegeeven, inmiddels publycq binnen
Markel besteed en voort gevaaren sal worden.
2. Is door de Heer Markenrichter voorts over gegeeven een memorie door de Pr. H.J. Bos
geformeert, aangaande het formeeren van de nieuwe registers van de verpondinge over de
Boerschappen van Markel, Stokkum en Harke.
En is bovengem. memorie door de Heeren van Deventer en de Rentmr. Keyser doorgenomen.
Onderstond en was getekent.
Pro vero extractu.
Christ. Hulsken.
30-11-1750.
Op de remonstrantie van Jan Peterzen, Jan van Dijk en de wed. Grijpmoet dat alnog geen
betalinge wegens den opbouw van den toorn te Markel hadden kunnen bekomen, schoon
dieswegens al een en andere orders gegeven en wel favorabele resolutien genomen waeren maer
niet ter executie gesteld, versoekende dat ik als speciaal door Ridderschap en Steden hier toe
geqalificeerd in desen sodane efficacieuse orders wilde stellen als tot voldoeninge aan de intentie
van haar Ed Mog bij derselver apoinctementen van den 5 april 1740 en 19 maert 1750 vervat,
soude nodig oordelen voldaen. Dat ick R.F. baron van Heerdt heer van Eversbergen vice drost
van Twente bij desen de marken richters van Markel, Stockum, Harke en oud Diepenheim
serieuselijk gelaste om die voorsieninge te doen dat de supplianten in den rijd van vier weeken
nae insinnatie deses worden claagloos gesteld; wordende bij ontstentenis van dien en na verloop
van dien tijd de verwalter Richter van Kedingen gelast op de eerste requisitie van supplianten een
parceel grond uit voorschreven markten publicq te verkopen en daer uit de schuld te betalen en te
doen erlangen met de costen van dien.
Actum Deventer den 30 nov 1750.
Was getekent R.F. van Heerdt, concordat Joan Jalink verw. richter.
1750 den 5 december een dubbeld deses op de huise Weldam bij absentie van de HWGebGestr
Heere van Weldam etc aan de hovenier geinsinueert.
1750 den 7 december een dubbeld deses bij Lindeman als markenrichter van Markel ontfangen.
15-01-1751.
Wij burgermeesteren, schepenen ende raden der stad Goor doen cond hier mede hoe dat voor ons
ter instantie van dr. Ruhlein in qualiteit als volmr van sijn hoog geboren J.L. grave van
Rechteren, here tot Oldenhof, Laer en Borgbeuningen, landrentmeester van Twente, hoogh
Baljun van Neutden, Ambaght, Axel en Biervliet, nae voorgaande citatie personelijk erschenen
sijn Gerrit Beekmans, Hendrik Beekmans en Wolter Cuiper, dewelke nae dat haer de scherpe
errinneringe des mein eeds ware voorgehouden en daer op gedanen formelen eed tot God
Almachtig op jeder articul hebben gedeponeert als onder deselve staat geregistreert en
aangetekent.
1. Getuigen ouderdom en verwantschap ?
Eerste getuige Gerrit Beekman oud in de sestig jaren en onverwant.

Tweede getuige Hendrik Beekman oud 24 jaren en onverwant.
Derde getuige Wolter Cuiper oud twee a drie en veertig jaaren, onverwant.
2. Twee eerste getuigen af te vragen of niet metselaers van haar ambagt sijn en de derde getuige
of geen timmermans baas is, samen binnen dese stadt woonachtig ?
Eerste getuige segt dat een metselaers baas is als ook de tweede getuige en de derde een
timmermans baas binnen Goor wonende.
Tweede getuige segt een metselaers baas te sijn als ook de eerste getuige en de derde een
timmermans baas te samen binnen de stad Goor wonende.
Derde getuige segt mede desen articul soo gevraagd word waar te zijn.
3. Of getuigen niet daags te voren wanneer Hendrik Lindeman van Deventer de aanbestedinge
van de kerke, pastorie, schole en kostershuis te Markel gedaan heeft ten huise van de predicant
Meilink te Markel sijn geweest, ten einde om de conditien en bestek van voorschrevene kerk,
pastorie, schoole en kostershuis, volgens inhoud des afgegane publicatien te examineren om dien
nae het voorgemelte werk aan te nemen ?
Eerste getuige segt daags voor de bestedinge aan dom. Meilings huis tot Markel niet geweest te
sijn, maar des daags wanneer de bestedingen soude geschieden aan de predicants huis te sijn
geweest, maar daar geen bestek of conditien te kunnen te sien krijgen.
Tweede getuige verklaard daags te voren bij de predicant Meiling tot Markel geweest te sijn met
de derde getuige Wolter Cuiper om de conditien of bestek van voorschr. kerke, pastorie, schole
en costershuis volgens de inhoud en afgegane publicatien te examineren om dien nae het werk
aan te nemen.
Derde getuige verklaard daags van te voren wanneer Hendrik Lindeman van Deventer de
aenbestedinge van kerke, wheme, schole en costershuis te Markel wilde doen ten huise van de
predicant Meiling te Markel is geweest, ten einde om het bestek en conditien van voorschr. kerke,
wheme, schole en costershuis volgens inhoud den afgegane publicatien te examineren om dien
nae so mogelijk het timmerwerk aan te nemen, maar het bestek hadde dom. Meilink niet, gelijk
hij seide.
4. Zo jae, of getuigen die conditien of het bestek ten huise van die predicant Meilink gesien en
geexamineert hebben ?
Eerste getuige verklaard het bestek bij de predicant Meiling niet gesien te hebben om dat hij seide
het niet te hebben.
Tweede getuige verklaard die conditien of bestek aan de predicant Meilings huis niet gesien veel
minder geexamineert te hebben.
Derde getuige verklaard dese conditien of bestek aan de predicant Meilings huis niet gesien veel
minder geexamineerd te hebben.
5. So neen, of getuigen niet op den dagh der aanbestedinge van die kerke, wheme, schole en
costershuis nae het huis van de waardt Snellink te Markel smorgens om tien uiren volgens
publicatie sijn gegaan om aldaar de conditien of het bestek van Lindeman te vorderen.
Eerste getuige verklaard het gevraagde in desen alsoo gepasseert te weesen.
Tweede getuige verklaard op den dag van de aenbestedinge van de kerke, wheme, schole en
costershuis nae het huis van de waard Snellink te Markel smorgens om tien uiren met de eerste
getuige en sijn broeder gegaan te sijn volgens gedane publicatien om aldaar de conditien of
bestek van Lindeman te vorderen.
Derde getuige verklaard den anderen dag wanneer de bestedinge soude geschieden niet wederom
nae Markel geweest te sijn.
6. Soo jae, of getuigen Lindeman aldaar op die tijd present gevonden hebben ?
Eerste getuige verklaars als doen Lindeman aan Snellinks huys nog niet gevonden hebben of

gesien present te weesen.
De tweede getuige verklaard Lindeman op die tijd aldaar niet present gevonden te hebben.
Derde getuige onbewust.
7. Soo neen, of sij getuigen niet wanneer Lindeman te Markel gekomen is aan hem versogt
hebben om die conditien of het bestek waarop de aanbestedinge zouw geschieden, mede nae de
kerk, pastorie, schole en costerhuis te mogen nemen om alles nauwkeurig te ondersoeken ?
Eerste getuige verklaard het gevraagde in desen alsoo gepasseert te weesen en de waerheid.
Tweede getuige verklaard het gevraagde in desen alsoo gepasseert en de oprechte waerheid te
sijn.
Derde getuige onbewust.
8. Is daarop niet van Lindeman aen getuigen geantwoordt, ick wil niet toelaten dat gij die
conditien of dat bestek mede neemt, selfs niet eens om die uit de camer te nemen en gij soudet te
Deventer gekomen hebben om deselve te examineren ?
Eerste getuige segt het gevraagde in desen articul de oprechte waerheid te sijn en alsoo
gepasseert.
De tweede getuige verklaard dat Lindeman geantwoord heeft, ick wil niet toelaeten dat gij die
conditien of dat bestek meede neemt, selfs niet buiten de camer, gij soudet te Deventer gekomen
hebben om die te leesen of examineren.
Derde getuige ne seit.
9. Heeft ook Lindeman niet ter dier tijd aan getuigen gesegt, wanneer gij het werk van
voornoemde kerke, pastorie, schole en kosters huis aanneemt, soo sult gij mij twee sufficiente
borgen stellen om dat werk voor den laesten september 1750 vaerdig te hebben en wanneer gij
dat werk daartegens niet veerdig hebt so sal ik uw daarvoor alle dage of weke soo veel van het
arbeitsloon aftrekken als mij sal believen ?
Eerste getuige verklaard het gevraagde in den 9 artikel alsoo geschiet en waarheid te weesen.
Tweede getuige verklaard dat Lindeman te dier tijd aan getuigen gesegt dat wanneer sij het werk
aannamen van voornoemde kerke, wheme, schole en costershuis, sij twee sufficiente borgen
souden stellen omdat het werk voor den laasten september 1750 vaardig souden hebben en
wanneer niet vaardig was soo wilde hij daar voor alle dag of weke zoo veel aftrekken als hem
beliefde.
Derde getuige onbewust als op den dag van de bestedinge tot Markel niet geweest te sijn.
10. Hebben getuigen daarop niet aan H. Lindeman voorgestelt dat het niet mogelijk was dat die
kerke, pastorie, schoole en costershuis tegens den laesten september 1750 konde vaardig gemaakt
worden ?
Eerste getuige verklaard daarop aan H. Lindeman gesegt te hebben dat het niet mogelijk was de
kerk, pastorie, schole en costershuis tegens den laasten september 1750 konde veerdig gemaakt
worden, als sijnde tijd te kort als sijnde de tijd maar seven weken.
Tweede getuige verklaard daarop aan H. Lindeman voorgestelt te hebben dat het niet mogelijk
was dat die kerke, pastorie, schole en costershuis tegens den laasten september 1750 konde
veerdigt gemaakt worden.
Derde getuige onbewust.
11. Sijn getuigen niet wel bewust dat op dien dagh der aenbestedinge Henrik Lindeman eerst
smorgens om elf uiren uit het Markel broek met eenen metselaers baas van Deventer Peters
genaamt te Markel gekomen is, welken Peters de reparatie der kerke, pastorie, schole en
costershuis van Markel, soo wel ten aansien van het metselwerk als ten opsigte van het
timmerwerk aangenomen heeft en dat die dekgedagte kerke, pastorie, schole en costershuis tot op
heden toe nog niet veerdig is ?

Eerste getuige verklaard dat H. Lindeman op den dag van gevraagde bestedinge des smorgens
eerst om elf uiren met de metselaers baas Peters van Deventer uit het Markeler broek eerst is
gekomen en ook de reparatie van kerke, schole, pastorie en costershuis heeft aangenomen, soo
wel het metselwerk als timmerwerk en weet niet beter of het aangenomen werk is tot Markel nog
niet veerdig.
Tweede getuige verklaard dat op dien dag van de aenbestedinge hier in vermelt Hendrik
Lindeman eerst smorgens om elf uiren uit het Markeler Broek met een metselaers baas Peters
genaamt van Deventer te Markkel gekomen is, welke Peters de reparatie der kerke, pastorie,
schoole en costershuis, soo ten opsigte van het metselwerk als ten aensien van het timmerwerk
heeft aangenomen, maar of het aangenomene werk veerdig is kan niet seggen, maar wel gehoort
te hebben dat tot heden toe nog niet veerdig is.
Derde getuige ne seit.
12. Getuigen af te vragen om wat uir dien Peters de reparatie van die kerke, pastorie, schole en
costershuis aangenomen heeft ?
Eerste getuige verklaard dat het wel een uir is geweest wanneer Baas Peters de reparatie van kerk,
pastorie, schole en costershuis heeft aangenomen.
Tweede getuige (rest manco)
Deventer 22 juny 1751.
De wijll ick verleden saterdagh den 19 juny deeses jaars op den huise Twickeloo ben geweest en
door de groote besigheid van zijn exelentie hebbe het geluck niet mogen genieten om zijn
exelentie mondelink te spreeken, maer egter de rentemr. van zijn exelentie over mijn aenbrengen
hebbe opinge gedaen, als meede schriftelijk anders van Ridderschap en Steeden de Staaten van
Overijssel aen de rentemr. vertoont de welke aenstons is gegaan bij zijn exelentie die te
vertoonen en daer in verstaan word de betahlinge van den opbouw van de toorn te Markeloo en
zijn exelentie heeft mijn door de rentmr. laeten seggen als dat zijn exelentie daer in als nog niet
konde doen als markenrichter van Stockem en Harke. De wijll ick van ter zijden hebbe verstaen
als dat zijn exelentie well haest van den huise Twickeloo soude vertrecken nae Aaken en bennen
der halven bevreest off zijn exelentie van daer wederom mogte nae S'Hage reisen, der halven
nemen de vreyheit om zijn exelentie mits deesen te versoeken dat wij mogten weeten wan eer
zijn exelentie dog de boven genoomde markenrigters plaetze sall aen vaarden om als dan
eindelijk onse betahlinge mogen bekomen. De onverwagte soo spoedigen sterfvall van zijn
HWGB Gestr Heer van Vorden is de belettinge van dese betahlinge want door zijn HWGB Gestr
orders aen ons laeten melden door de rentemr. Bras, dat wij in de verlopende maand maart off
uiterlijk in aprill onse betalinge souden gehad hebben, ter wijll nu desen sterfvall is gekomen en
niemand anders als zijn exelentie nu als heer van den huise Tweldam is en bij gevolgh erff
markenrigter van Stockem en Harke, soo dat wij nu onsen toevlugt moeten nemen tot zijn
exelentie om orders te mogen geven waer uit wij onse betahlinge souden mogen bekomen, het zij
uit de angegraven landen en off wij mogten egter niet tot grood ongenoegen van zijn exelentie
met de orders mogen voort vaeren, soo ons bent gegeven van de heer verwalter Drost van
Twente.
Waer meede verblijve naer presentatie van mijn dinst aen zijn exelentie en blijve zijn exelentie en
der selver familje haer onderdaniger en DW Dienaar. Jan Peterszen.
Deventer den 11 sept. 1751.
Aen Zijn Exelentie den Hoog Well Ge Boorne Heere Graaff van Wassenaer Heer van het
Twickelo, Tweldam, enz, present op den huis Twickeloo.

Zijn exelentie den Heer Graaff van Wassenaer,
Een missive sonder dagh teikeninge van zijn exelentie is mijn op den 11 sept. deses jaars des
smiddags ter hand gekomen, waerin zijn exelentie versoekt met de verkopinge van de aff
gebaakte gronden soo in de markte van Stockem hebben gedaen dry a vier weeken still te staen,
soo hebbe daer meede met mijn confraters over gesproken en gesamentlijk goed gevonden.
Zijn exelentie daer in genoegen te geven en sullen het met den expressen aen de verwalter Rigter
van Kedinge kennisse te geven dat hij het in de karken spraake magh veranderen setten het op
den 10 october aen staende het welke nu cirka nog 51/2 weke is en twieffelen nu ook geen sins
off zijn exelentie sall ons nu de betahlinge tegen de gemelde tied doen versorgen.
Waer meede verblijve naer presentatie van mijn dinst aen zijn exelentie en blijve met veel agtinge
zijn exelentie onderdaniger en DW Dienaar. Jan Peterszen.
Deventer den 3 8br 1751.
Hoog Well GeBoorne Heere Mijn Heer en Graaff van Wassenaer.
De wijll op den 30 7br laestleden Zijn Exelentie als markenrigter van Stockum en Harke in de
vergaderinge op den holtink in Stockum heeft voorgeslagen wegens de betahlinge van den
gemaekten toorn te Markelo en daer anex ons soekt te voldoen waer van moet leggen tot
overtuinge van de cordate resolutien die zijn exelentie daer omtrent heeft gedaen waervoor
nogmaals zijn exelentie dank segge en zijn exelentie mijn gelast om met mijn confraters te willen
spreken om het geld nog een maand off wat te willen laeten staen totdat de gronden, so reets an
gegraven bent, verkoft worden. So dient desen tot antwoord an zijn exelentie dat wij dan nog
sullen wagten in verwagtinge dat de gecommitteerdens ten eersten an het werk sullen gaan om de
gronden te taxeren, dat zij dan konnen verkofft worden en so ras daer meer geld is cassa is en zijn
exelentie goedvindende, willen wij altied well op rekeninge ontvangen, dewijll zijn exelentie
mijn heeft geseid dat op den huise Weldam eenige reparatie nodigh is, ben altied tot dinst van
zijn exelentie so ras daer maar kennisse mogt van bekomen, als maer twee a dry dagen van te
vooren weet sall dan mijn saake daer nae reguleren om tot dinst kan zijn exelentie te weesen.
Neme nog maels de vrijheyt om zijn exelentie in dagtigh te brengen volgens beloften dat ick in de
markte Stockum hebbe soeken op te graven, dat zijn exelentie gelief te gelasten an de
gecommitteerden dat zij het meede op het register mogen stellen omme meede te verkoopen
gelijk de nadere gronden sullen verkoeft worden, het erve soo ick in Stockum hebbe is zijn
nahme Lieftink, waer meede verblijve naer presentatie van mijn dinst den zijn exelentie en ben
zijn exelentie onderdaniger en D.W. Dienaar Jan Peterszen.
08-02-1752.
Wij ondergeschrevene aennemers van de reparatien van de kerke en toorn tot Markel bekennen
mits desen ter goeder rekeninge van meerder penningen ontfangen te hebben van sijn Excellentie
Mijn Heer de Graef van Wassenaer Erfmarkenrigter van Stockum voor rekeninge van deselve
markte de suma van vijftien hondert carl. guld., waervan wij quitteren mist desen.
Deventer den 8 february 1752.
Jan van Dijk en Jan Petersen meede voor haer compagons.
25-12-1765.
Concept authorisatie voor de gecommitteerde goedheeren van Stokkum.
Vermits tegen de markenresolutie van Stokkum en Harke van den 6 juny 1753 verscheiden
gemeene gronden zijn aangemaakt door de gecommitteerden geexamineerd en begrootet, voorts
de aangravers zo verre geleden kan worden tot betalinge van dien aangehouden, ook eenige

daarvan bij provisie een gedeelte der getaxeerde gronden betaalt, dog andere en wel de grootste
posten nog onbetaalt blijven en er egter geld in de markte nodig is tot betalinge vant aandeel tot
het niewe uurwerk te Markel en vordere markenschulden, zo word door mij onderget.
erfmarkenrigter van Stokkum en Harke aan de gesamentlijke goedheeren voorgeslagen om tot
bekominge van de nodige penn. en verkrijginge van betalinge de gecommitteerde goedheeren te
authoriseren om niet alleen de gebrekige door middelen regtens tot betalinge te noodzaken en
daartoe een advocaat of procureur des nodig aan te nemen, constringeren, maar ook dezelve
vorder te authoriseren om de grootste posten bij vordere wanbetalinge publiq na voorgaande
kerkenspraken aan de meestbiedende te verkopen, waartoe gen. gecommitteerden door mij in
mijne voorige qualiteit en zoverre mij aangaat geauthoriseert worden bij desen, wordende de
vordere heeren erfgenaamen versogt door hunne ondertekeninge deses hierin mede te willen
accorderen.
Actum Twikkelo den 25 december 1765. Wassenaer.
Markelo den 2 juny 1818.
Aan Scholte Kagelink of Nijhoff bij Diepenheim.
Waarde vriend,
Daar de markenrigters van Markelo en Stokkum hebben goedgevonden om het glind om den
kerkhoff alhier te laten verven, zo dagt mij goed UEd hiervan kennis te moeten geven, daar ik
toch denk dat gij u aandeel van het glind doch ook wel zo wild in order hebben als het ander
word en daar het zeker tot groot voordeel voor het hout is dat het geverfd word, zo koom door
dezen verzoeken om heden dezen agtermiddag of morgenvroeg eens hier te komen en spreken
met die ververs die er thans aan het werk zijn. Deze zijn van Delden en doen het in daghuur. Ook
was het goed dat gij den baas die het glind gemaakt heeft eens mede bragt; er is een ongemak aan
het hekje dat zo schel getrokken is dat het niet toe kan.
In afwachting of zo gij niet kond komen mij een letter antwoord te zenden.
Ben na vriendelijke groete. UEdWD Jan Warmelink kerkmeester.
Markelo den 10 juni 1827.
Mijn Heer den Heer Melling rentmeester van den huizeTwikkelo bij Delden.
Mijn Heer,
Aan het glind om de kerkhoff dat aan de buurschappen Stokkum en Herike hoord of ten laste daar
van is, zijn reperatien nodig. Er zijn twee posten boven den grond afgerot en de scheden
uitgevallen, ook zijn er scheden en stukken ingevolge mijne orders, achte het mijn pligt UEd hier
van kennis te geven ten einde om maatregelen dien aangaande door UEd als markenrigter te
kunnen nemen dat zulks weder hersteld worde.
UEdWD J. Warmelink.
Markelo den 29 juny 1832.
Aan den heer marktenrigter van Stokkum en Herike.
Onderwerp: gelinden hekwerk om het kerkhof te Markelo.
Daar de defecte staat van het gelind en hekwerk om het kerkhof te Markelo eenen grooten
misstand aan de straat veroorzaakt, zoo heb ik de eer UEdele uit te noodigen om hetzelver voor
of uiterlijk op 1 augustus aanstaande te laten herstellen of geheel wegnemen; in het laatste geval
onder reserve dat om de tien ellen eenen van de oude palen behoorlijk wit geverfd worde
geplaatst tot voorkoming van ongelukken met rijtuigen op het oude kerkhof.
Voor de burgemeester van Markelo in dienst bij de Mobiele Overijsselsche Schutterij, de eerste

assessor W. Kistemaker.
Markelo den 3 july 1837.
Aan den Hoog Wel Geb Heer Baron van Heeckeren van Twikkel.
Hoog Wel Geb Heer,
Daar het tegenwoordig kerkgebouw te Markelo zich sedert den storm van 29 november jl in
eenen zoodanigen bouwvalligen toestand bevindt dat er aan geen herstel te denken is, zijn
kerkvoogden en notabelen alhier te rade geworden zich naar het Provinciaal Kollegie van toezigt
te wenden met verzoek om inlichtingen en nopens de wijze hoe het aan te leggen ter verkrijging
van een nieuw kerkgebouw, waarop zij van voornoemd kollegie berigt hebben bekomen om eene
begrooting te maken van de kosten van een nieuw kerkgebouw voor deze gemeente en van de
bijdragen die uit deze gemeente zelve zouden kunnen worden geleverd, terwijl daarna tevens van
Zijne Majesteit subsidien uit Rijkskas moesten worden aangevraagd.
Kerkvoogden en notabelen zien tot levering dezer bijdragen geen ander middel dan de gelden
tegen eene matige intrest te negocieren en vervolgens dezelve jaarlijks door hoofdelijken omslag
bij gedeelten met de verloopenen intrest weder af te lossen. Intusschen hebben kerkvoogden en
notabelen de vrijheid genomen om ter vermindering der zware lasten welke hierdoor op deze
gemeente zouden komen, zich tot de markten in deze gemeente te wenden met verzoek of niet uit
de markten eene som zou kunnen bijgedragen worden ter verkrijging eener nieuwe kerk, welke
sommen dan zouden strekken om den hoofdelijken omslag jaarlijks te verminderen. Nemende zij
dus ook de vrijheid Uw Hoog Wel Geb te verzoeken eene holting of eigengeerfdens vergadering
te willen beleggen en hun zoo spoedig doenlijk te willen opgeven welke som de markt van
Herike en Stokkum zoude willen bijdragen tot goedmaking der kosten eener nieuwe kerk alhier
en zoo doende tot vermindering van den hoofdelijken omslag.
Kerkvoogden en notabelen der herv. gemeente te Markelo, de president G.H. Lammertink.
Ter ordonnantie van denzelven G.J. Zwiers sekretaris.
T. 7 july 1837.
De markenrigter heeft de eer aan kerkv. en notab. te berigten dat de fondsen naauwlijks
toereikendt tot de onder haar beheer behoorende zaken en ter voldoening van de jaarlijks
verschuldigde verponding, veel minder dus gedogen eenige bijdrage tot goedmaking der kosten
eener nieuwe kerk aldaar.
Den marken rigter voorn. van Heeckeren.
Stokkum den 13 augustus 1837.
Aan den Hoogwelgeb Heer Baron van Heekeren van Twikkel, markenrigter der markt van
Stokkum en Hericke.
De ondergeteekende eigengeerfden en stemgeregtigden in de markt van Stokkum en Herike
vernomen hebbende dat door de stemgeregtigden der markt Markelo op verzoek van
kerkvoogden en notabelen dezer kerkelijke gemeente is besloten om eene som van duizend
gulden te vinden uit verkoop van eenige markten eigendommen tot den opbouw van eene nieuwe
kerk alhier te verstrekken ingevalle de markt van Stokkum en Herike ook eene daaraan
ge-evenredigde som afsta, om alzoo de drukkende lasten die uit eene geheele nigociatie der
benoodigde gelden noodwendig moeten ontstaan te verminderen; daarbij door kerkvoogden en
notabelen onderrigt geworden zijnde, dat deze aan Uw hoogwelgeb eene gelijkluidende
uitnoodiging gedaan hebben als aan de bestuurders der markt van Markelo, om namelijk eene
holting of eigengeerfdens vergadering te houden tein einde te beproeven of niet uit de markt van

Stokkum en Herike eene bijdrage zoude kunnen gedaan worden tot den opbouw eener nieuwe
kerk alhier, ten einde daardoor den hoofdelijken omslag in het vervolg te verminderen, nemen zij
ondergeteekenden als eigengeerfden en stemgeregtigden dezer markt de vrijheid uw hoogwelgeb
als marktenrigter alhier eerbiedig te verzoeken om eene holting of eigengeerfdens vergadering
dezer markt te willen beleggen, ten einde het voorstel van kerkvoogden en notabelen dezer
kerkelijke gemeente te overwegen en daarop te besluiten.
De ondergeteekenden eigengeerfden stemgeregtigden in deze markt van Stokkum en Herike.
A.J. Leunk
D.H. Odink
A.J. Snellink
G. Greven
B. Egbers
A.J. Thijink
A. Nijkamp
H. Roelvink
J. Hesselink
H. Leferink
A.J. Kloots
Jan Nijhuis
Wm Lubbers per order mijn zuster
J.H. Nijland
J.H. Hargeerds
H. Vruwink
B. Peusschers
G.H. Kloots per order mijn vader
J. Daalwijk
J.H. Leunk
J.H. Oolbrink
G. Berendsen
J.H. Hungerink
T. Wolbrink
J. Oolbrink
de weduw B.H. van der Wijck geb Volbrink T. Hidders
J. Weerds op Poel
J. Immink
H. Elkink
G.J. Daalwijk
J.H. Immink
J. Scholten op den Pot
Twickel den 16 augustus 1837.
Aan den bouwman Hungerink.
Alvorens eene goedsheeren en geerfdens vergadering in Stokkum en Herike te beleggen schijnt
het noodig dat het collegie van notabelen der Hervormde Gemeente te Markelo aan Z. M. den
Koning en de Heeren Staten dezer provincie om onderstand of toelage verzoeke tot herbouwing
van de kerk.
Ook heb ik reeds vroeger aan kerkvoogden en notabelen geschreven dat de geldelijke toestand
der marke van dien aard was dat van eene markenvergadering tot vinding van subsidie niets te
wachten valt. Hierbij moet ik verder opmerken dat de brief tot het beleggen eener vergadering
geteekend is door vele ongewhaarden, hetgeen niet mag worden aangenomen om der gevolgen
wille.
Get. v. H.
Markelo 10 maart 1838.
Aan heeren gecomiteerden tot de commissie over de verdeeling der markt van Stokkum en
Herike.
Kerkvoogden der hervormde gemeente alhier nemen de vrijheid UEd bij dezen te berigten dat zij
zich om subsidien tot den opbouw eener nieuwe kerk alhier gewend hebben tot Z.M. onzen
eerbiedigen Koning, benevens tot den president der Synode en op diens aanraden tot het lid der
permanente synodale commissie belast met de zaken der noodlijdende kerken in dit gewest en
dat, ofschoon de gemeente alles heeft aangeboden wat maar eenigzins doenlijk is. Zij echter wel
aanmoedigen dezen gunstige berigten hebben ontvangen, doch tevens de stellige verzekering dat
de toestand der landelijke en synodale fondsen het niet toelaat om eene bijdrage van tienduizend
gulden (welke kerkvoogden hebben berekend noodig te hebben behalve eene som van f 8448,gulden uit de gemeente) te kunnen verstrekken.
In antwoord op hunne missiven van den 3 july jl, aan heeren erfmarkenrigter van de markt van

Stokkum en Herike en aan de bestuurders van de markte van Markelo, hebben kerkvoogden van
den laatstgenoemden de verzekering ontvangen.
Dat door de markt van Markelo eene som van duizend guldens zal worden verstrekt tot den
opbouw van eene nieuwe kerk alhier, onder voorwaarde dat de markte van Stokkum en Herike
eene hieraan ge-evenredigde som afstonde en dit dan als eene vrijwillige gift zal worden
afgestaan. Dat bij aldien de voornoemde markt van Stokkum en Herike geene gelden mogte
bijdragen, de door deze markt verstrekte som van eenduizend gulden door de ingezetenen van
deze markt op den hoofdelijken omslag zal worden gekort.
Terwijl de hoogwelgeb heer baron van Heekeren van Twikkel erfmarkenrigter van Stokkum en
Herike aan kerkvoogden te kennen heeft gegeven dat de fondsen van voornoemde markt niet
gedogen eenige bijdrage tot goedmaking der kosten eener nieuwe kerk alhier te verstrekken.
Kerkvoogden nemen de vrijheid hierbij op te maken dat ook de fondsen der markt van Markelo
geene bijdrage gedogen en dat men dus ook in die markt op andere middelen zal moeten bedacht
zijn om de som van duizend gulden als bijdrage te fourneren. Daarbij tevens vernomen hebbende
dat een groot aantal gewhaarden in de markt van Stokkum en Herike er voor zijn dat ook uit die
markt eenige bijdragen tot den opbouw eener nieuwe kerk alhier verstrekt zouden worden en
door een hunner onderrigt dat deze aangelegenheid mede tot het versoek dezer commissie zoude
behooren, gevoelen zij zich gedrongen UEd de belangen dezer gemeente aan te bevelen en UEd
te verzoeken er zoo veel mogelijk toe bij te dragen dat ook uit de markt van Stokkum en Herike
eene bijdrage worde afgestaan tot den opbouw eener nieuwe kerk alhier, opdat alzoo ook daar
door de hoofdelijke omslag der ingezetenen dier markt verminderd worde.
Kerkvoogden der herv. gemeente te Markelo G.A. Lammertink.
15-08-1839.
Aan den Hoog Wel Geb. Heer den Heer Baron van Heeckeren van Twikkel.
Hoog Wel Geb. Heer,
Kerkvoogden der hervormde gemeente te Markelo gevoelen zich verpligt on uit belangstelling
voor deze gemeente en ter behartiging van onzen schoonen en redelijken godsdienst U Hoog Wel
Geb. te kennen te geven dat de zaken voor een nieuw kerkgebouw in deze gemeente thans zoo
verre zijn gevorderd dat hun per missieve van Z.E. den Minister van Staat belast met de zaken der
hervormde kerken in dato den 8 july jl uit rijks kas tot den bouw eener geheel nieuwe kerk alhier
is toegelegd eene som van vijfduizend gulden (f 5000), terwijl hun daarenboven door de
algemeene synode der hervormde kerk in dit Koningrijk per missive in dato den 10 july jl uit het
fonds voor noodlijdende kerken tot hetzelfde einde is toegelegd eene som van vierduizend gulden
(f 4000). Hierbij komt nog eene vrijwillige inteekening welke er in deze gemeente heeft plaats
gehad voor eene nieuwe kerk en welke opgeleverd heeft de som van elfhonderd vijf en zeventig
gulden (f 1175).
Een nieuw kerkgebouw geschikt voor de behoefte van deze gemeente is na aftrek van de
vermoedelijke opbrengst van het oude gebouw begroot geworden op eene som van f 18448;
hiervoor is thans beschikbaar f 10175, zoo dat er nog te bestrijden blijft f 8273. Voorwaar nog
eene aanzienlijke som.
Tot vinding van deze som bestaat er voor als nog geen andere weg dan verkoop van al de kerken
goederen en negociatie van de dan nog te kort schietende gelden, zullende deze genegocieerde
gelden jaarlijks bij gedeelten moeten worden afgelost. Eene moeylijke omstandigheid voor deze
waarlijk behoeftige gemeente. Verstoken van de inkomsten der kerkelijke goederen kunnen er
toch geene gelden worden afgelost, dan door eenen jaarlijks herhaalden hoofdelijken omslag
welke in eene landbouwende behoeftige gemeente gelijk deze, altijd groote moeylijkheden

oplevert en steeds drukkend is.
Zie daar HoogWelGeb Heer de redenen waarom kerkvoogden dezer gemeente gedrongen worden
zich nogmaals tot U HoogWelGeb te wenden met eerbiedig verzoek dat U HoogWelGeb
welwillend zoeke te bewerken dat ook uit de markt van Stokkum en Herike eene som tot
goedmaking der kosten eener nieuwe kerk alhier worde verstrekt, ten einde daardoor eenen
hoofdelijken omslag in den gemeente te vermijden, hebbende kerkvoogden van de bestuurders
der markt van Markelo in july 1837 reeds de verzekering ontvangen dat uit hunne markt eene
som van duizend gulden als vrijwillige gift zal worden verstrekt tot den bouw eene nieuwe kerk
alhier, bij aldien de markt van Stokkum en Herike eene hieraan ge-evenredigde som afstonde.
In de hoop dat U HoogWelGeb de zaak van onzen godsdienst en van deze gemeente goedgunstig
zal behartigen en voorstaan, nemen kerkvoogden de vrijheid zich met hoogachting te noemen.
HoogWelGebHeer, Uw Hoogwelgeb onderd. dienaar kerkvoogden der hervormde gemeente te
Markelo.
De president G.H. Lammertink.
Ter ordonnantie van denzelven de secretaris G.J. Zwiers.
Markelo 12 juny 1841.
Aan den HoogwelGeb Heer den Heer Baron van Heeckeren van Twikkel.
Wel Geboren Heer,
Kerkvoogden der hervormde gemeente te Markelo nemen de vrijheid uw Hoogwelgeb
eerbiediglijk te verzoeken om de vrijwillige bijdrage welke uit de markt van Stokkum en Herike
tot den bouw van eene nieuwe kerk alhier zoude verstrekt worden aan den kerkelijken ontvanger
van Markelo te doen uitbetalen. Uw Hoogwelgeb gelieve de goedheid te hebben om tijd en plaats
ter ontvangst te bepalen.
Door de gunstige subsidien uit rijks synodale en provinciale kassen door de voordeelige
opbrengst van den verkoop van kerkelijke eigendommen, door de ruime bijdragen van de leden
dezer gemeente en van bijzondere in deze gemeente belangstellende personen door eene bijdrage
uit de markt van Markelo van vijftien honderd guldens en door eenige verhooging van de
bijdrage uit de markt van Stokkum en Herike, hebben kerkvoogden hoop om de zware kosten van
den bouw der nieuwe kerk, zoo niet geheel ten minste bijna te kunnen bestrijden en alzoo de
gemeente van eenen hoofdelijken omslag te dien opzigte te kunnen bevrijden; en daar
kerkvoogden reeds menig blijk van Uw Hoogwelgeb welwillende belangstelling in den bouw van
ons nieuwe kerkgebouw ondervonden hebben, nemen zij ook nu de vrijheid UwHoogwelgeb
eerbiedig doch met gegronde hoop te verzoeken dat bovengenoemde bijdrage uit de markt van
Stokkum en Herike zoo mogelijk tot de som van duizend gulden moge gebragt worden.
Onder hartelijke bede dat de allerhoogste Uw Hoogwelgeb bekroone met zijnen zegen en ook
deze onze pogingen doe strekken tot heil dezer gemeente.
Noemen wij ons met ware hoogachting.
Hoog Wel Geboren Heer, Uw Hoogwelgeb onderdanige dienaren kerkvoogden der herv.
gemeente te Markelo.
G.H. Lammertink.
Ter ordonnantie van dezelve G.J. Zwiers secr.
16-09-1841.
Staat van ontvangst en van uitgaven voor de nieuwe kerk te Markelo zoo nabij doenlijk
opgemaakt.
Ontvangsten

Rijkssubsidie
f 5000
Synodale subsidie
4000
Provinciale subsidie
650
Bijdrage uit de markt Markelo
1500
Bijdrage uit de markt van Stokkum en Herike
600
Verkooppenningen van kerkelijke vaste goederen
4300
Verkooppenningen van kerkelijke boomen
410
Gifte van den HWGH Baron van Heekeren van Twikkel
150
Gifte van den HWGH Thin van Keulen
100
Giften van den gemeente zelve
1127
Kollecte bij de inwijding der nieuwe kerk
28
Totaal der ontvangsten
f 17865
Uitgaven
Aan de aannemers van het werk
f 17000
Dagelijks opzigt bij het werk
300
Opzigter van den Waterstaat
75
Zegels, leges, administratie, reis en andere kosten
300
Meublement voor de kerk en consistorie
200
Teekeningen, begrootingen en bestekken
120
Planering kerkhof, aankoop bestaande keyen, afschutting
gebouw, bestrating kerkhof
350
Totaal der uitgaven
f 18345
Aldus opgemaakt door kerkvoogden der hervormde gemeente te Markelo den 16 september 1841.
G.H. Lammertink
G.J. Zwiers
J. Ikkink
H. Zwiers
W. Kistemaker

