
ca 1840 
Namen van van eigenaren met een eigen zitplaats in de oude kerk; dit i.v.m. de aan te wijzen eigen zitting in de in 
1840 nieuw gebouwde kerk 

G. Thin van Keulen Het Westerflier gestoelte als collator en onheugthelijke en nog bestaande possessie 
Albert Warmelink  Vier van 1/3 gedeelte van Keppels gestoelte, 2 stoelen van het huis van Stokkentreef, 
   1 stoel van dat huis van G.H. Kistemaker, vier van 1/3 gedeelte van Keppels gestoelte, 
   1/3 van de bank achter Domine bank, totaal 13 plaatsen 
G.J. Dijkink  Vier van 1/3 gedeelte van Keppels gestoelte 
de erven J.H. Gorkink Een stoel bij den pilaar, onheugtelijk in possessie thans nog aanwezig 
D. Klumpers  Een stoel bij den pilaar, overgenomen van A. Snijders, onheugtelijke possessie, thans 
   nog aanwezig 
B. Hidders  Een stoel bij den pilaar, onheugtelijke possessie, thans nog aanwezig 
G.H. Kerkemeyer  Een stoel bij den pilaar, overgenomen van Jannes Egbers, onheugehelijk 
Jan Scholten  Aan de muur bij Keppels bank, thans nog aanwezig, onheugelijke possessie 
Harmen Roelvink  Een stoel aan de muur bij Keppels bank, thans nog aanwezig, onheugelijke possessie 
Jan Harmen Heilsersig Een stoel daarbij aan gestaan, anders geen bewijs, niet meer aanwezig 
Jan Meengs  Een stoel aan den pilaar, thans nog aanwezig, onheugelijke possessie 
de erven J. Warmelink Een stoel aan den muur bij Keppels bank, thans nog aanwezig, onheugelijke possessie 
Berend Dijkink  Een zitplaats in de bank achter Domine bank, anders geen bewijs 
W. Kistemaker  Een zitplaats in Oldenhofs bank of Overlaars gestoelte, door aankoop verkregen en 
   bewezen 
A.J. Nijhuis  1/3 van de bank achter Domine bank, gekocht van J.H. van Heek 
Hein van Heek  1/3 van de bank achter Domine bank, tans verjaring 
G.H. Lammertink Jz 1/3 van de bank achter Domine bank, volgens koopbrief gekocht van de erven Gorkink 
G.H. Wissink  7/8 in de bank van het Oldenhof of Overlaars gestoelte, aankoop volgens expeditie 2 
   July 1828 
A. Lodewegens  Een stoel voor Keppels gestoelte, anders geen bewijs, thans niet meer aanwezig 
Roelof Bouwhuis  Een stoel aan den muur bij Keppels gestoelte, thans niet meer aanwezig, anders geen 
   bewijs  
Gerrit Snellink  Een stoel aan de muur bij Keppels gestoelte, thans niet meer aanwezig, anders geen 
   bewijs 
Engbert Nijland  Een stoel aan de pilaar, onheugelijke possessie, thans nog aanwezig, volgens  
   koopbrief 6 gulden aan den armen 
G.J. Dijkjans  Een stoel tusschen Keppels gestoelte en de bank voor kerkvoogden en notabelen, 
   thans niet meer aanwezig 
Lammert Kapelle  Een stoel, volgens koop van de heer WRJW van Heeckeren 
Theunis Gorkink  Een stoel, volgens koop van de heer WRJW van Heeckeren 
G. Wolterink  Een bank van ’t erve Wolbers, wil Wolterink bewijzen 
Jan Nijhof en Hendrik 2 banken, een voor Stoevelaars gestoelte, een van de vrouwen, deze willen ook 
Leussink voor de 9 huizen  bewijzen 
wed. Gerrit Bouwhuis Een stoel, geen bewijs 
 
 
       


