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Acta boek der Nederduits Gereformeerde gemeente van Werckendam 1631-1663

Hierbij de transcriptie van het oudste akteboek (notulen) van de kerkenraad van de protestant-
se kerk, op dat moment de enige kerk die na de reformatie in Werkendam bestond.  
Het protestants kerkelijk leven in Werkendam begint in 1590 met de volgende predikanten.

Ds. Aegidius (Gillis) van Couwenberg.
Geboren + 1560, maar het is niet bekent waar. Hij is eerst predikant in Made - Drimmelen, en
vertrekt 1587 of 1589 naar Meerkerk. In 1590 komt hij naar Werkendam en word daar na 5
jaar in 1595 afgezet. Vervolgens is hij predikant in Eethen - Meeuwen van 1596 tot 1604,
daarna predikant in Zuilichem van 1605 tot 1614 en in Wadenoyen - Drumpt van 1614 tot
1627. Hij word in 1627 emeritus, en overlijdt in 1628.

Ds. Johannes Vitellus.
Waar en wanneer deze predikant geboren is is niet bekent. Hij was van 1589 tot 1591 predi-
kant te Meerkerk, en van 1594 tot 1608 het jaar van zijn overlijden in Werkendam.

Ds. Johannes van Houweningen.
Geboren in Gorinchem, word in 1608 predikant in Werkendam tot aan zijn overlijden in 1630
Zijn broer Nicolaas was ook predikant, evenals Nicolaas zijn zoon Ambrosius.

Ds. Hermanus Ambrosius Schevenhuisen.
Deze predikant is geboren te Bocholt (Munster) rond 1600. Hij begon in Hoornaar waar hij
predikte van 1623 tot 1632. Daarna Werkendam van 1632 tot 1643. En vanaf 1643 tot aan
zijn dood in 1650 was hij predikant in Heusden.

Ds. Johannes Vrecheminus.
Hij was predikant in Asperen van 1636 tot 1643. Daarna Werkendam van 1643 tot 1652.  
De jaren 1652 to 1655 was hij predikant te Arnhem, en van 1655 tot zijn dood in 1687 te Dor-
drecht.
Zijn in 1647 te Werkendam geboren zoon Antonius Vrecheminus, volgde de voetsporen van
zijn vader en werd ook predikant.

Ds. Wilhelmus van Diepenbeeck.
Hij is rond 1611 geboren in Tiel. Zijn eerst standplaats is Avezaath van 1636 tot 1645, daarna
werd het Erichem van 1645 tot 1653. En uiteindelijk stond hij 27 jaar in Werkendam, van
1653 tot zijn overlijden in 1680.

De kerkelijke organisatie

De kerkelijke organisatie in Nederland is ontstaan, in eerste instantie naar de bepalingen van
de synode van Parijs van 1559 en het convent te Wezel in 1568.
Later volgde de nationale synoden, Emden 1571, Middelburg 1581, maar vooral bij de beken-
de nationale synodes van Dordrecht in de jaren 1618 - 1619 werd de organisatie van de Ne-
derduits gereformeerde kerk definitief geregeld.
De synodes gingen uit van vier z.g.n. diensten, n.l. die van de dienaren des woords, van de
doctoren, van de ouderlingen en van de diaconen.
Ook moest men regelmatig zorgen voor de bediening van de sacramenten (doop en avond-
maal.) 
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In alle plaatselijke gemeente behoorde een kerkeraad te zijn. Deze zou bestaan uit een dienaar
des woords of predikant met een aantal ouderlingen, in kleinere gemeenten mochten ook de
diaconen deel uit maken van de kerkeraad, en deze kerkeraad behoorde wekelijks te verga-
deren.
De gemeente koos de ouderlingen en diakenen uit een dubbeltal, die onder het afleggen van
een gelofte na openbare gebede in hun dienst werden bevestigd.
De predikant werd voor zijn leven benoemd (tenzij hij elders werd beroepen), maar voor ou-
derlingen en diakenen was slechts een aaneengesloten ambtstermijn van twee jaar mogelijk.
De taken van een predikant waren de prediking en de bediening van de sacramenten, ook het
uitleggen van de Heidelbergse catechismus (als samenvatting van de z.g.n. kerkelijke chris-
telijke leer) behoorde daar bij. Maar ook het sluiten en inzegenen van huwelijken, en samen
met de kerkeraad de z.g.n. kerkelijke censure of kerkelijke tucht uit oefenen.
De kerkelijke tucht was duidelijk sterk gericht op verzoening, als dat echter niet lukte, was
een van de weinige  straffen die men kon opleggen, enige tijd onthouding van het avondmaal,
wat dan ook regelmatig gebeurde. Maar kon uiteindelijk bij hardnekkige zondaren leiden tot
afsnijding of kerkelijke ban.
Aan de lidmaten die verhuisden naar andere gemeenten, werd een attestatie of getuigenis van
rechte leer en goede levenswandel afgegeven, bekrachtigd met het zegel van de gemeente.

De proefpredikatie was de proefpreek gehouden de dag voor het avondmaal (nachtsmaalsa-
vond), dit was een beproeving der godsdienstige gemoedsgesteldheid der gemeente, waarna
een onderzoek naar eventuele openlijk begane zonde volgde

Ds. Hermanus Ambrosij Schevenhuisen, start met het inschrijven van de kerkenraads hande-
lingen in het jaar 1631. Waarschijnlijk hebben zijn voorgangers dat ook wel gedaan, daar is
echter niets van bewaard gebleven.
Deze naar het overkomt voortreffelijke predikant start met 98 lidmaten, en heeft er 2 jaar later
al bijna 140 lidmaten. Terwijl toch de omstandigheden voor hem bijzonder slecht zijn, de 80
jarige oorlog was nog volop bezig en er werd door de vijand in deze streek jacht gemaakt op
de predikanten. Schevenhuisen was daarom ‘s nacht meestal aan de overkant van de rivier in
Gorinchem, hij kwam alleen naar Werkendam om te prediken en te dopen, en dat gebeurde
dan bij de Redoute op Zevenhuizen en als het in de kerk gebeurde was dat ook onder bescher-
ming van de soldaten van Kapitein van Nes.
 
De tekst van de akten zijn sterk fonetische, maar dat komt omdat er nog geen sprake was van
een gestandaardiseerde spelling. Deze komt er pas in 1804.  De eerste predikanten schreven
eigenhandig hun notulen wat nog wel eens wat moeilijk overkomt. Achter in het boek staat
een verklarende woordenlijst van de meeste vreemde en verouderde woorden. Opvallend zijn
ook de namen van de dominees in die tijd. Zij probeerde in die tijd hun naam zo veel mogelijk
latijns te laten klinken. Ook de  manier waarop ze hun namen opschreven valt op, steeds een
beetje anders.
De in de stukken gebruikte afkortingen zijn door mij vet aangevuld, behalve de patronymica.
Ook heb ik sommige woorden waarin bewust of onbewust letters ontbreken, deze voor de
leesbaarheid ook vet aangevuld. 

Dat ook de dominee met zijn kerkenraad een vakjargon hadden is begrijpelijk. Het meest ge-
bruikte in dit geval “is binnen gestaan” waarmee bedoeld wordt dat een persoon in de consis-
toriekamer moest verschijnen (en letterlijk staan) voor de tafel waarachter de heren van de
kerkenraad zaten, voor een ondervraging of een vermaning. 
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Een namen patronymica en zaken index staat achter in het boek, maar hierin zijn niet de na-
men van de ouderlingen en diakenen opgenomen, welke op dat moment zitting hadden, dit is
een lijst apart. 
Deze transcriptie is gedaan door een amateur, en gezien de omvang van het boek zal er best
het een en ander zijn fout gegaan, daar voor bij voorbaat mijn excuses.

H.W.van Elzelingen
2003

Ouderlingen en diakenen der Nederduits Gereformeerde kerk van Werkendam, met het jaar
van hun bevestiging.  Deze lijst kan geen aanspaak maken op volledigheid.

Ouderlingen Diakenen
16. . . 16. . .

Jacob Adriaenzn van den Hövel  (Heuvel) Isbrand Bastiaenzn
Lambert Bastiaenzn Adriaen Corstiaenzn

1633 1633
Cornelis Bastiaenzn van Gorcum (scheepstimmerman) Adriaen Peterzn

1634 1634
Lambert Jacobzn Vervoorn Daen Corstiaenzn

1635 1635
Adriaen Hendrikzn de Bije (overl. 15 juli 1635) Willem Janzn Kooijman

1636 1636
Jan Adriaenzn Cloots (overl. 1643) Matthijs Janzn van der Camp
Peter Dammiszn Balthes Hendrikzn

1639 1639
Jan Pauluszn Cornelis Michielzn van Nes

1640 1640
Sebastiaen Stoffelzn Reinier Vervoorn (schout)
Jan Adriaenzn de Greef Jan Janzn van Loon (kleermaker)

1641 1641
Gosuin Janzn Schrieck (overl. 29 juni 1641) Adriaen Brentzn de Vries (Helden)

1642 1642
Tonis Corneliszn Croon

1643 1643
Jacob Adriaenzn van den Heuvel (schepen) Adriaen Corsten
Dirk Janzn van Gelder (schipper) Claes Adriaenzn Potter(s)

1644 1644
Stoffel Pieterzn (overl 1644) Gerrit Teuniszn Stockman
Reynier Verdoorn

1645 1645
Peter Daenzn Teunis Janzn van Rijswijk
Daen Corsten Jan Vervoorn

1646 1646
Wouter Bastiaens Jan Arienzn Stam
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1647 1647
Jan de Graaf Floris Jacobs (de Vries)
Jan Janzn van Loon  (kleermaker) Jan Stoffelzn

1648 1648
Jan Pauluszn Arien Dirckzn de Heer

1649 1649
Bastiaen Bastiaenzn Cornelis Croon
Cornelis Bastiaenzn van Gorkum Teunis Janzn Schilt

1650 1650
Baltus Hendrikzn          

1651 1651
Wouter Bastiaens Teunis Arienzn van Doveren
IJsbrant Ariens Gerrit Marcelis van den Oever

1653 1653
Crijn Woutersen Arien Barentsen
Pieter Damissen Johan Vervoorn

1654 1654
Regnier Vervoorn (Schout) Floris Jacobus de Vries

1655 1655
Jan Jansen van Loon (kleermaker) Lenaert Ariense de Bie
Jan Ariense de Graeff Jacob Arien Huijgen (heemraad)

1656 1656
Tijs Jansen van der Kam Bastiaen van den Heuvel
Jan Pauwelsen

1657 1657
Arien Bastiaensen Kloekert Korst Damen

Claes Ariensen Potter
1658 1658

Adriaen van Helden Dirk Jansen Smitt
Jan Ariensen Stam

1659 1659
Gerard Marchelissen van den Oever Cornelis Isbrantsen de Vries

Claes Krijnen
1660 1660

Teunis van Doveren Teunis Jansen Pauwen
Pieter Dammissen

1661 1661
Arien Jacobsen van den Heuvel (schepen) Cornelis Willemsen v. d. Heuvel

Cornelis Jansen Stam (heemraad)
1662 1662

Arien Corsten Maerten Woutersen
Teunis Croon

1663 1663
Floris Jacobsen de Vries Jacob Berentsen van Helden

Arien Jansen de Greef
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Het handschrift van Schevenhuizen is mooi regelmatig alleen erg klein, wat de transcriptie er niet gemakkelijk op
maakte. Het zal wel met de schaarste (prijs)van het papier te maken hebben gehad.
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Acta des kerckenraets tot Werckendam, onder de bedieninge
Hermanni Ambrosij Schevenhusij Steinfurto - Borchotensis,
Westphali, beginnende in de jare, nae de saligmakende geboorte
onses heeren Jesu chisti, 1631

Naer dien door het overlijden Johannes Petri Houweningen zaliger in leven predicant tot
Werckendam, Sleewijck en ‘t fort de Wercken den kerckendienst tot Werckendam was comen
te vaceren, is tot den selven dienst versocht, door de gedeputeerde des kerckenraets aldaer,
Hermanus Ambrosen Schevenhusius, bedienaer des heiligen evangelij in de gemeente tot
Hornaar, in den lande van Arckel.
Dit versoeck gedaan op den 31 martij 1631 door Jacob Adriaanzn van den Hövel en Lambert
Bastiaanzn, ouderlingen, nae dat het vand ‘t broeders des kerckenraets, vergeselschapt met
eenige uijt der magistraet, mitsgaeders der achtbaeren  . . . . .  oudeling der gemeente tot Go-
rinchem op den 21 aprilis tot Hornaer (als sij aldaer Sevenhusius hadden gehoort) gelijck
oock ‘s daegs daeran tot Werckendam (als hij op ‘t versoeck der voorschreven broederen, soo
om te prediken, als om de gelegenheit van de plaetse en gemeente te besichtigen daer was aen
gecomen) was vernieut, ende hem gegeven sekere acte van verbant en belofte, is Scheven-
husius voornoemt nu dalick oock totten publijcken dienst des godtlijcke woordts in de ge-
meente van Werckendam schriftelick beroepen.

Copie van de beroepinge
Alsoo door het afsterven van onsen trouwen, waerden, lieven predicant Ds. Johannes Petrus
Houweningens der heiliger kerckendienst in onsen dorpe van Werckendam is comen te va-
ceren so ist dat wij opsienders der kercke christi aldaer (en’t voorgenoemt de gebeden tot
godt) eijndelick weder onse ogen hebben geslagen op den persoon van Ds. Hermanus Am-
brosij Schevenhusius bedienaar des heiligen evangelij tot Hornaar, in de classie van Gorin-
chem, ende naer dat wij ons naer den hebben geinformeert op sijne qualitijten, aengaende
leert ende leven, ende oock sijnt geven eenig reijsen, soo buijten als binnen onse kercke en
gemeijnte hadden gehoort, ende wij met ‘t samen die konde gereste ende nabuiren daerin goet
contentement hadden genomen, hebben geresolveert den komst Ds. Hermanus Schevenhusius
tot onsen ordinairen kerckendienaer te beroepen, gelijck wij hem beroepen mits desen, soo
ons gods heiligen woordt suiverlich, duidelick en crachtelick te predicken, als oock ons het
selve door gemeijnsame catechisatie met openbaer ende in ‘t bisonder den eenvoudigen, soo
out als jong in te scheepen de heiligen sacramenten nae de instellinge des heiligen Jesu chisti
te bedienen de christelijcke discipline met alle voorsichticheijt en disertie aen te leggen en te
oefenen, de mancke als oock de bedroefde van harte, elck na hare gelegenheijt ten gelde van
hare sielen aen te spreecken en te besoecken.
Vorder om alle heiligen ende christelijcke oefeningen te betrachten gelijck sulx in godts
woordt, als oock in de aen genomen kercken ordeningen bevolen en gerecommandeert sijn
versoecken deselven aen de selfden Ds. Hermanus Schevenhusius dese onse beroepinge van
harten te willen aen neehmen in den heere, gelijck oock aen allen anderen, dien dit eenichsins
mochte aengaen, deselve beroepinge te willen approberen ende bevorderen beloven oock
ansenthalven dat wij sijn edele als een gesante des heeren sullen ontfangen ende beijde sijnen
persoon ende dienst in waerde houden, ende daer op toe leggen dat hij wakende voor onse
sielen, het selve moge doen, niet alleen sonder suchten, maer oock met blijschap in den heere.
 
Gedaen in onse consistorie tot Werckendam ende bij ons ouderlingen bij diaconen uijt den
name onser ‘s heeren in eijnt onderteijckent.   
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Actum den 23 aprilis anno 1631
Ende was onderteijckent bij Jacob Adriaenzn van den Hövel, en Lambert Bastiaenzn, ouder-
lingen, ende Isbrandt Adriaenzn en Adriaan Corstiaanzn diakenen

Wij gedeputeerde in den tijet des quartiers van Altena verclaren mits desen dat dit beroep
zijnde gedaan op de persoon Hermanus Schevenhusij den 23 aprilis ons des anderen daechs is
vertoont en gecommuniceert, ende dat in het gene noch resteert wij ons sullen conformeren
met de clasis van Gorinchem.            Actum tot Woudrichem den 24 aprilis 1631.
Was onderteijckent Petrus Loon, Abrahams Torrentinus.

Wij schout en schepenen der ambachtsheerlickheijet van Werckendam, gesien hebbende het
beroep bij die van den kerckenraet op den persoon van Ds. Hermannus Ambrosij Sevenhusius
gedaen, ten sint hem gelieve den ordinairen kerckendienst alhier bij ons aen te nemen, hebben
voor soo vele ons aengaet het selve geaggreert en geapprobeert, aggreeren en approberen bij
desen versoeckende aen allen den broederen des classis in ‘t gemeen, als oock die van Hoor-
naer, dat sij den selve en gelieven behoorlick te dimitteren, op dat hij onse sacke, als ordinaris
kerckendienaer mach worden toegewaecht daer aen ons sonderlinge dienst en vrientschap sal
geschieden, die wij bereijdt sijn met danckbaerheijdt te erkennen ‘t oirconde bij ons ondertec-
kent.  
Actum den 24 aprillis anno 1631
Was onderteijckent Abraham Goorle, schout, Daen Korsten, Isbrant Adriaenzn, Willem
Janzn, Anthonie Commerzn, Adriaen Peterzn, Cornelis Miechielzn, Claes Janzn Louw

Copie van de approbatie van den volmachtigen van edele Juffrouw Johanna van Eck, vrouwe
van Werckendam 
Ick onderschreven S. Peter Schaeff, als volcomen last en procuratie hebbende van mevrouwe,
Johanna van Eck, vrouwe van Werckendam, gesien en gelaten hebbende de beroepinge in
date den 23 aprilis 1631, bij dit van de kerckenraet gedaen op den persoon van Ds. Herman-
nus Ambrosij Schevenhusius, hebbe het selve in de voorschreven qualiteijt ende voor so vele
mij aengaet geapprobeert, gelijck ick oock doe bij desen des ten oirconde dit met mijn ge-
woonlijcke signature onderteeckent.      Actum den 23 aprilis anno 1631.
En was onderteeckent per me Peeter Schuiff, als boven en mede voor mij selve.

Dit beroep mette bijgaende acten en approbatien, in de clascicale vergaderinge tot Gorinchem
op den 28 aprilis, bij de broederen des kerckenraets van Werckendam in gelevert en van’t ver-
gaderinge gelesen, geapprobeert en Schevenhusio gepresenteert sijnde, is van der halve, onder
conditie dat hem uijt den name en door de gedeputeerde des clascis van de gemeente tot Hor-
naer, een eerlijcke en vriendelijcke dimiscie werden verworven, geaccepteert en aengenomen.
Dies op den 2 mai daaraan, met de gedeputeerde des kerckenraets van Werckendam, tot
Hoornaer sijn aengecomen, Ds. Henricus Boterpott en Ds. Joh. Spiljardus, respective kerc-
kendienaers tot Noordeloos en Gorinchem van de clasic gedeputeert om de dimisie te procu-
reren.     
De broederen des kerckenraet tot Hoornaer, na dat hem ‘t gene in clasic was gepasseert, van
Schevenhusio ‘s dags daaraan in volle vergaderinge van den ouden en nieuwen kerckenraet,
was bekent gemaeckt oock de redenen die ider moveerden ‘t beroep van Werckendam aen te
neemen, versaeck om in ‘t dimitteren van sijn persoon niet te dissiculteren, hebben derselve
rade plaets gevende, naer eenige onderhandelinge mette voorschreven gedeputeerde ter laet-
sten de demisie beloofft en toegeseijt.
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Schevenhusij bevestinge
Volgens dese belofte dan is Schevenhusuir van de gemeente tot Hoornaer op den 28 septem-
bris 1631 (als hij ten selven dage na de predicatie uijt art. 20 vers 32 etc. het heilig avontmahl
met deselve voor het laetste tot den afscheid hadde gehouden) met vrientschap ontslagen, hem
verleenende daarvan als oock van sijnen dienst in de tijdt van de voorgaende acht jaren,
schriftelijcke getuigenissen.    

Ende hierop den 2 octobris, door die van Werckendam, van Hoornaer naer Werckendam  ‘t
huisgehaelt sijnde, is ‘s daegs daarna sijnde vrijdag, in den heiligen kerckendienst tot Werc-
kendam ende Werken, solemneelick bevesticht, door Ds. Petrus Neander, predicant te Rijs-
wijck en Giessen, de welcke verclaerde psalm 122 vers 6  etc.

1. Kerckenraet den 5 octobris 1631
Op den 5 octobris 1631 sondags voor de predicatie is gehouden kerckenraet ende sijn naer
aen roepinge van des heeren heiligen name geexhibeert en der vergaderinge voorgelesen de
dimisie en getuigenissen van de christelijcke gemeente en regeerders van Hoornaar de welcke
met goet genoegen gehoort sijnde hebben de broeders Schevenhusio tot sijnen dienst ge-
wenscht des heeren genadenrijcken segen.

Is gesproken van de bedieninge des heiligen avontmahls en alsoo ‘t selve nu in langen tijt niet
en was gehouden, is goet gevonden dat ‘t selve soudt werden bedient op den 19 octobris naest
comende ten welcken einde sulx oock noch desen dag de christelijcken gemeente sal werden
bekent gemaeckt.

Verders alsoo desen eenige confusie was voorgevallen, door het onordentelick aen comen van
de comunicanten aen de tafel en soo dat d’ een sittende d’ ander staende sommigen oock ver-
re afstaende de heiligen teeckenen ontfingen, so is het gehouden, dat om alle disorde te ver-
hoeden, en om in ‘t aencomen en aensitten goede orde te onderhouden, en het ongeschickt
aendringen van sommige voor te comen.
Het heiligen avontmahl vortaan sall werden gecelibreert binnen het hecken en gestaelte van
den kerckenrate, voor de predickstoel, endt dat oock niet meer dan 10 of 12 personen t’ sa-
mens sullen mogen aensitten is hiermede dese actie metten gebed en dankseggen tott Godt
den heere besloten.

Visitatie lidtmaten
Op den 15 octobris is door H. Schevenhusius en Lambert Bastiaanzn gedaen de eerste visi-
tatie der lidtmaten, en sijn in beijde dorpen te weten Werckendam en Wercken bevonden 98
comunicanten naemlijck 44 mannen ende 53 vrouws personen, de welcke onder de bedienin-
ge van Ds. Joh. Houweningen zaliger waren opgenomen de voorschreven lidtmaten in dese
visitatie aengesproken sijnde, hebben sich verclaert bereijt te sijn en van meijning door ‘s
heere genade aen de heilige tafel te compareren uijtgenomen Agth Wouters huisvrouw van
Peter Janzn Bax leggende in ‘t kinderbedde, en Adriaentje Siberts huisvrouwe van Govert
Peterzn, verhindert door eenig gebreck aen haren voet, als oock Lambert Vervoorn vindende
hem selver dit mael niet wel gedisponeert.   

Verscheiden andre lidtmaten sijnde geweest ofte onder malcanderen ofte met andere buiten de
gemeente oneenich sijn tenselven dage, als oock ‘s dags te voren, door christelijcken versoe-
ningen wederom vereenicht.
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Catechisatie           1631
Den 18 octobris is, aangevangen de catechisatie met den sch................ in de kercke, van 1 tot
2 uiren, met voornemen van daarin ter selver uir een plaetse, voortaan te continueren, om de
jonge aencomende jeucht in de fondamenten ende christelijcken religie te oefenen, en daer
toe te gebruicken soo de vragen en antwoorden des schriftelijcken Heijdelbergschen cata-
chismi, de welcke ‘s dags daaraan indt namiddags predicatie sullen werden verclaert, als
oock sekere hondert en vijftien corte vragen en antwoorden den inhout des voornoemde ca-
teckisati begrijpende, de welcke van Schevenhusen gestelt om neffens den catechismus van
buiten te leeren en te reciteren, van de scholieren selve (om de memorie van ‘t schrijven ‘t
samens te oefenen) sullen werden uijtgeschreven sijnde deselve vragen en antwoorden alsoo
verdeelt, dat deselve alle vier deel jaers een mael sullen mogen geabsolveert werden.  
Hierbij sal noch comen de oefeninge van de voorschreven scholieren in het singen van de
psalmen Davids, als oock het lesen van eenige bijbelse texten, passende op de materie van de
welcke telkens sal werden gehandelt sall oock dese heilige oefeninge telkens metten gebede
werden besloten ende aengevangen.

2. Kerkeraet Tijdt van predicatie
Is noch den selven 18 octobris naer de proef predicatie gehouden kerckenraet daer naer voor-
gaende gebede gedaan rapport van de visitatie ende communicanten, gedaan op den 15 octo-
bris lestleden.   Is daarnae oock gesproken van den tijdt en uire wanneer men vasten de ordi-
naire predicatie des sondags voor en namiddag soude beginnen ende geresolveert, als den
selver tijdt tot noch toe was geweest onseker, en dat Ds. Houweningen saliger den dienst son-
dags ‘s morgens eerst tot Sleewijck waarnemende den selve tot Werckendam spade placht te
beginnen, en dat beletsel door dien die combinatie is afgedaan nu weggenomen is, dat van nu
voortaan ten 9 uire, voor den middag en ten 1 uiren na den middag, den godtsdienst precise-
lick sal werden aengevangen doch alsoo, dat in de geheel corte dagen, om te ge..ken en te
verwachten de gene, dewelcke des morgens eerst bij haer vischgetouw nootsakelick moeten
varen, de eerste predicatie ontrent een half uire later sal mogen werden uijtgestelt.
Voorts alsoo door het oplesen van de articulen des geloofs ende tien geboden voor de eerste
predicatie (gelijck tot noch toe gepleegt is) soo veel tijden comt te verlopen, is hett gevonden
dat ‘t selve voortaan sal cos..eren en nagelaten werden, doch alsoo dat deselve articulen des
geloofs endt thien geboden, item d’ insellinge van den doop en avontmael christelijcke disi-
pline en ‘t gebot des heeren, als voorname hooftstucke der christelijcke religie voortaan nae
de middag voor het singen, door den schoolmeester der christelijcken gemeente sullen wor-
den voorgelesen bij beurten.   
Is geexhibeert en gelesen seeckere attestatie van den kerckenraet tot Gorinchem verleent aen
Bastiaentjen Wouters, huisvrouw van Dirck Janzn, versoeckende tot het gebruick van des
heeren heilig avontmael geadmitteert te werden ‘t welck der halven, volgens hare christelij-
cke begeerte, geenne is toegestaan.   
Is gegeven attestatie aen Jelis Janzn en Geertje Cornelis, de welcke alhier tot Werckendam
haden gehadt hare 3e  houwelijck proclamatien, om daer op tot Sleeuwijck in de echte staet
bevessticht te werden.   
Ende is daer mede de vergadering nae gedaane dancksegginge voldaan gescheiden.

 Avondmael
Den 19 octobris is volgens de resolutie van de 5 october lestleden is bedient des heeren hei-
lige avontmael daer hebben gecomuniceert 96 personen, waarin mede begrepen sijn neffens
Schevenhusius selve sijn huijsvrouw Catharina Vogelsang en sijn suster Anna Schevenhuiser.
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Absente sijn geweest de personen voor desen in de acte van de visitatie gespecificeert en da-
ren boven noch Gosuin Janzn Schrieck schout in de Wercken, sijnde van sijn reijse naer Bre-
da niet vroech genoech thuis gecomen.  

Ten halven dage naer den middag is aengehangen de publijcke cateckisatie en daarin naer ge-
daene predicatie over de vragen en antwoorden des christelijcken catechismi geobserveert de-
selve ordre, die ‘s dags te voren was gehouden, en voortaan gelieftet godt, gehoude sal wer-
den, met bijgevoech de corte verclaringe van de pointen ende gereciteerde vragen en antwoor-
den begrepen.

1631
3. Kerckenraet Avontpredicatie op den donderdag

De broeders van den kerckenraet, op den 9 november 1631 in d’ ordinaire plaetse eendrachte-
lick vergadert sijnde, is in een aenvang de heer en sijnen segen aengeroepen en daerop van
Schevenhusio verhaalt, dat sij hadde verstaan de begeerte van sommige, soo ledematen inde
kercke als andre goede toehoorders, om weeckelix op eene van de werckdagen te mogen heb-
ben een avont predicatie, dat hij oock lette de op de gelegenheit der ingesetenen en bequaem-
heit des tijts, achtende dat sodanigen weeckpredicatie niet alleen lieftelick soude come, wer-
den ingevoert, meer oock metter tijet goede stichtinge soude mogen veroorsaken, ende daar-
om willen en bereijt was sulcken last op sich te nehmen en de gemeente daarin te gelieven
van mening sijnde, bij aldien sij daarin werde gesecundeert, in soodanige predicatien, de
voornaemste historie, des ouden testaments bij de hant te nehmen ende te verclaren versochte
derhalven dat de broeders wilden kiesen een bequamen dag en tijet, om daaraan voortaan
sodanigen predicatie te houden.   
De vergaderinge met goet genoegen verstaan hebbende sodanigen voornahmen heeft tot de-
selve week predicatie genoemt den donnersdag, om daar aan des avonts gedaan te werden
waarvan een aenvang sal werden gemaackt den 20 november eerst comende ende wat aangaet
de kaarssen die men daertoe bij wintertijdt in de corte dagen sall van noden hebben, is beslo-
ten dat deselve sullen werden bestelt en besorgt bij de diakenen alsoo de armen mede bij dese
predicatie noch evenveel sullen profiteren, ende dat bij provisie tot dat men beter en bequae-
mer middelen daer toe sal vinden.

Croon 
Is mede voorgedragen dat seeckere schone coperen crone, hebbende eertijts gehangen in de
kercke van Werckendam, en deselve toobehoorende, daer uijt gehaalt en niet tegenstaande
verscheiden aensoeckingen tot noch toe onthouden was, bij Willem Janzn van der Stael, woo-
nende tot Gorinchem, uijt oorsake dat deselve crone van sijn voorouders de kercke van Wer-
ckendam wel gegeven was, maar nu aldaar overmits de oorloge in geen genoegsame verseke-
ringe was, gelijck sij voorwenden anders berijet sijnde deselve te restitueeren, waerop is gere-
solveert dat met de hulpe van de schepenen en kerckmeesters sal werden gearbeijt, dat men
deselve crone recuparere te meer alsoo deselve bij wintertijden in de avontpredicatien seer
wel sal te passe comen.     Fatum et effectum

Alsoo oock sekere 200 gulden voor eenige jare, uijt den voorraet van de diakonie waren op
rente gedaen aen Lambrecht Jacobzn Vervoorn, wijlen schout tot Werckendam, blijckende bij
de obligatie daarvan sijnde, ende de diakonie deselve nu wel haest elders soude van node heb-
ben, is goet gevonden dat den schout voorschreven door den predicant ende noch eenen van
de broederen sal werden begroet en aengesproken om te vernehmen of men deselve somme in
corte sal conne becomen.    
Fatum.
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Vorder alsoo Schevenhusio was toegeseijt, dat hem metter eersten tot sijnen contentemente,
soude werden gebouwt eene bequame wooninge als mede, dat in plaetse van eenige emolu-
menten en comediteijten die hij tot Hoornaer boven het ordinaris tractement hadde genoten
hem eenich in den jaerlix incomen soude werden besorget en toegeleijt, is aengenomen, dat
de broeders van de kerckenraet bij goede gelegenheijt, deselve sake den schepenen van  Wer-
ckendam, als oock den heemraden van de Wercken, sullen sulx recomanderen, ten eijnde de
voorschreven belofte werde gepresteert en naegecomen.   
Quod fatum.

Is hiermede de vergaderinge, naer dat alles wederom metten gebede was beslote, in liefde op-
gebroken.

Den 23 decembris is door Hermanius Schevenhusium, geassisteert en vergeselschapt door Ja-
cob Adriaenzn van den Hövel, als ouderling, gedaan en voltrocken de ordinare visitatie en be-
soeckinge van de lidtmaten der gemeente de welcke oock sijn gehouden, waarvoor de heere
is te dancken, sijn gehouden in goede eenicheit en ruste.

Lidtmaten opgenomen
Op den 24 decembris daaraan, naar gedaane proefpredicatie, sijn in de kerckcamer nae voor-
gaende onderweijsinge, belijdenisse en gewoonlijcke belofte in tegenwoordicheit en ten over-
staan van de kerckeraat tot lidtmaten der gemeente en ‘t getall ende communicanten opgeno-
men dese naervolgende personen Cornelis Corneliszn, alias ouden heer, Luiris Wouters Tim-
merman, Jan Andries Schilt met Beatrix sijn huisvrouwe, Thonis Janzn Schildt, Peter Joosten,
Jan Pauwelzn in de Wercken met Aentjen Bastiaendr sijn huisvrouwe, Töentje Corsten, huis-
vrouwe van Jacob Adriaenzn van den Hövel, Neeltje Stoffels alias Boeren, Maijken Cornelis
in ‘t armenhuis ende Agatha Adriaens huisvrouwe van Adriaen Janzn Cloots.

Avontmael
Den 25 decembris nae de eerste predicatie is wederom gecalebreert het heiligen avontmaehl
ende hebben gecommuniceert de lidtmaten der gemeente uijtgenomen Bastiaen Stoffelen,
Beatrix Gerrits weduwe van Johannis Houweningen zaliger, Willem Janzn in de Wercken
Neeltje Peters genaamt Boeren, ende Aert Michielzn de Hulten, van Dordrecht.
De eerste verhindert sijnde door swackheit des lichaams, d’ andere om dat se van huisen te
Werckendam niet tegenwoordig waren.

1632  Rekeninge van de diakonie
Den 25 januarij 1632, heeft Adriaen Corsten, naer dat sulx van den predickstoel der gemeente
eerst was bekent gemaakt, gedaan rekeninge van’t gene hij als diaken van wegen de gemeente
armen hadde ontvangen en uitgegeven.
Ende is deselve van wege de voorschreven armen te heele gemeente, voor sijnen trouwen
dienst en moeijte bedanckt.

4. Kerckenraet
Op den vijfden aprilis 1632 is gehouden kerckenraet, en naer aenroepinge van godt den heere,
gewach gemaeckt, van eenige personen, sijnde neerstige toehoorders en van stichtelijcken le-
ken, aen te spreken, ende tot het gebruick van des heeren heiligen avontmaahl te nooden en
vermanen item van eenige de welcke in de naeste visitatie, van wegen eenich miscontenta-
ment, wel dienen vriendelijck vermaant te werden. 
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Aangaende deselve visitatie, is daertoe genomineert en bestemt den 7 aprilis, is oock van
Schevenhusio aengedient dat den achtbare heer Willem Snellen, heer van Werckendam met
joffrouw Maria Vrancken sijn huisvrouwe de welcke nu al hier hare residente hebben geno-
men, mede versochten de heiligen teeckenen, die sij in Zeelandt tot Vlissingen wonende heb-
ben genoten, hier oock te gebruicken, de broeders hebben verclaart daar tegen niets te hebben,
maar veel noch sich te verblijden, dat godt dese plaatse nu eenmael hadde gegeven aen soo-
danigen heere, wiens voorganck in soo heiligen sake oock andere tot navolginge soude mogen
verwecken.

Is voorgedragen ‘t versoeck van Maijken Cornelis woonende in ‘t armenhuis ende is daerop
geresolveert, dat deselve de wooninge in het tweede huisien sijnde ‘t naeste aen het wachthuis,
mitsgaders het hofken noch voor eenen tijdt om niets sal mogen genieten.   
Ende wat belangt het derde dat ‘t selfde aen Jan neef Corneliszn, soo ‘t wederom van hem ver-
socht werdt van de Dirkens om een redelijeken prijs sal mogen verhuirt werden.

1632
Borge en versekeringe van de penningen die uijtgesett werden

Verders alsoo aen Aert Leenards, genaemt de doot uijt middelen van den armen waren geleent
vijftich carolus guldens, tot betalinge van de verleende costen in sijn gevangenisse neffens an-
dre visschers, tot Breda, is goetgevonden dat deselve soude werden aengesproken om daer van
te verleenen een obligatie, waermede men van hem sodanige somme wanneer hij van den hee-
re soo veel soude gesegent sij, wederom moge eijschen, sonder daren tusschen eenige rente te
geven.
Is oock bij dese gelegenheijt goet gevonden en vast gestelt, dat voortaan gheen gelt den armen
toebehoorende sal werden aen iemant op rente gegeven, ten sij dat deselve stelle ofte genoeg-
same borge, ofte eenige vaste goederen tot onderpant, en daervan verleene schriftelijcke verse-
keringe.

Lambrecht Bastiaenzn ouderling en Adriaen Corsten diaken hebben te kennen gegeven, alsoo
sij van wegen het overlijden van Johannes Petrus zaliger en het vaceren van de kercke, langer
als sij wel gemeent hadde den last van hare ampten hadden moeten dragen, dat sij wel wensch-
ten van deselve nu ontslagen te werden.   
Waerop den broederen van Schevenhusio is te bedencken gegeven, dewijl hij noch onlangs tot
den dienst van dese gemeente was gecomen en daerom de asistentie van sulcke broeders, die
de gelegenheit van de kercke best bekent was, te meehr van nooden hadde, of het niet raat-
saemst en best soude sijn, dat sij in de voorschreven bedieningen dit jaer noch moesten conti-
nueren.   
Dat men op den christtijdt naestcomende bij aldien het de broeders als dan souden goetvinden
de verkiesinge van andere aen hare plaetse soude bij de handt nehmen.  
Hiertoe dan versocht sijnde, hebben de voornoemde broeders, willende Schevenhusio daerin
wel geloven, dien voorslag aengenomen.   
Is daerop de vergaderinge naer hartelijcke dancksegginge tot godt in vrede en liefde geschei-
den.

Biddach
Op den 18 jannarij 1632, na de 1e predicatie is der gemeente voorgelesen, de uijtschrijvinge
van den biddag, geordineert van den heeren staten generael, om te houden op den 21 januarij
en Gott soo voor de weldaden van verleden jaer danckbaerlick te loven, als om continuatie
van sijne genade en segen te bidden.
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Den 7 aprilis is door Schevenhusiu en Lambert Bastiaenzn ouderling bij dese genomen en met
contentement voltrocken de ordinaire besoekinge van de ledematen der gemeente.

Naer gehouden proefpredicatie op den 10 aprilis sijn verschenen in de camer en aldaer in de
tegenwoordicheit van de broeders des kerckeraet, tot lidtmaten der gemeente, naer gedane be-
lijdenis en belofte, aengenomen dese naervolgende personen.
Abraham Goorle, schout tot Werckendam ende Adriana sijn huisvrouw, Cornelis Janzn
Schipper, ende Lijsken Jacobs sijn moeder, Wouterken Canten, de huisvrouw van Steven
Peterzn ende Hendricksje Willems, de huisvrouw van Willem Hendrickzn de molenaar in de
Wercken.   

Is gedaan rapport van de visitatie gedaen op den 7 aprilis lestledenende oock gelesen en de
broeders verduitschet de loffelick attestatie van den kerckenraet tot .......... en geteeckent van
Molina en anderen verleent Christiano Snellen, door van de heer van Werckendam en de wel-
cke oock daerop tot het gebruick des heeren heiligen avontmaahl en met blijschap is ontfan-
gen.

Op Paesdach den 11 aprilis, na de eerste predicatie is gehouden des heeren avontmaahl waren
neffens de voorgaende lidtmaten mede verschenen sijnde 9 t’ same in de voorgaende acten
uijtgedruckt en absent sijn geweest, Willem Janzn om seker different Peter Joosten, Neeltje
Thonis, sijnde siekelick, Beatrix Gerrits, sijnde te Nieuweegen, ende Aert Michielzn de wel-
cke nu wederom alhier niet er was aengecomen.

Biddach          1632
Alsoo de heere staten generaal hadden goet gevonden uit te schrijven eenen allgemeenen vas-
ten bededach tegen den 26 maij, om Gott den heere aen te roepen dat hem genadelijck gelie-
ve, de wapenen van de vereenichde Nederlande, geass......... er sijnde van meinige ergoet ge-
tall van ruiters en knechten er tot afbreuck van der coninck van Spangie, in ‘t veldt te brengen
en te segenen. 
En soo is den brieff van de heer Baljau de Rovre, tot dier einde aen dese plaetse gesonden der
gemeente op der 13 maij van de predickstoel voorgelesen.

Visitatie clasie
Op den 8 junij 1632 is aengecomen tot Werckendam, dominee Theodorus Groen bedenaer
des heiligen evangelij tot Vliemen en Ousen-oort, neffens Hermanus Schevenhusius van de
clasie van Gorinchem gedeputeert, om de kercken des voornoemde clasie aen dese sijde van
de reviere, in de lande van Heusden en Altena aenroepinge van des heeren name, na der staat
en gelegenheit deser kercke gevraegt en verschenen.
Ende daervan ontfangen sodanigen berecht, dat hij godt danckende, de broeders heeft ver-
maant en opgeweckt, om in ‘t goede also te volharden en voort te gaan.

Den 30 julij daeraen hebben Hermanus Schevenhuisen en Jacob Adriaanzn van den Hövel
gedaan de gewoonlijcke visitatie der lidtmaten, bevindende daerin sommige wat ontrust door
eenige differenten, om de welcke, alsoo sij noch niet wel conden verder afgedaan, sij ‘t ge-
bruick des heiligen avontmael, voor dese reijse best vonden te staken, ‘t welck aengenomen is
aen de kerckenraet te rapporteren met vermaninge om na haer vermogen te soecken en na te
jagen de vrede aengaende d’ andere lidtmaten, deselve hebben sich ‘t gebruick van des heeren
avontmahl getoont ten vollen genegen.
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Nae geeindichde predicatie op den 3 julij, sijn verschenen voor den kerckeraet en ten over-
staan van der selven, naer gewoonlijcke belijdenisse en belofte tot de gemeente opgenomen
dese naevolgende personen, Dirck Janzn Gelder, schipper, Lijsbeth Cornelis, huisvrouw van
Cornelis Gerritzn Cant, Maij Hermans Kieboom, Daemken Bastiaens, huisvrouwe van Wou-
ter Bastiaens Maijken de vrou van Justin Wouterzn, ende Grietje buir.

Is gedaan rapport van visitatie, en mede bekent gemaeckt dat Neel Maij, een oude vrou, sijnde
lange geweest een lidtmaet der christelijcke gemeente tot Corinchem en nu ten huise van
Claes Janzn Louw wonende, mede versochte alhier het avontmahl mede te houden, ende is
haer ‘t selve vergunt en toegestaen.

Is gehouden het heiligen avontmahl op den 4 julij 1632 ende sijn bevonden absent Willem
Janzn Peter Jansen, Gouda Cornelis, Thomas Claeszn, Cornelis Janzn en sijn huisvrouwe de
welck in de visitatie hadden te kennen gegeven dat sij om sekere verschillen dese ofte onder
makander of met andre hadden, voor dit mahl sich wilden, van de tafel onthouden, item Bas-
tiaentje Wouters, sijnde in ‘t kinderbedde mitsgaders heer Willem Snellen, Jan de Kremer en
Janneken de vrou van Dirck Janzn, dat sij van huis waren.

Biddach
Op den 8 augusti is de gemeente voorgelesen d’uijtschrijvinge van den biddag geordineert om
gehouden te worden den 11 augusti, om Godt te danken voor sijnen milden segen, verleent o-
ver de wapenen van de vereenichde provincien, doende de selve veroveren verscheiden forten
en steden, als Ruermonde, Veenlo, de Cruis schantse bij Antwerpen aen de Schelde en met
goede apparentie van noch meerder victorie over de belegerde stadt Maastricht, en de daarom
den heere te bidden dat hem goedelick gelieve sijnen segen daerover te continueren, het gant-
se leger en bisonderlick den persoon van sijn prinselijke excelentie te bewaren.

5. Kerckenraet
Den 13 augusti is gehouden kerckenraet ende naer gedaen gebede tot Gott den heere bij den
predicant voorgestelt sekere clachte aangaende het brengen van sekere aalmoesen in andre
dorpen item het seggen van sommige, makende swaricheit (soo uijtgegeven wert) in ‘t bou-
wen van het beloofde pastorijhuis.   
Is daerop gehoort Beatrix Gerrits van Holthuisen weduwe van Johannis Houweningen zaliger
ende is naer gedaene verclaringe, bekentenisse de belofte, goet gevonden, versocht en oock
aengenomen dat den voorgevallen onlust daer mede sal cesseren en ophouden, om tot stich-
tinge der gemeente aen weersijden in vrientschap malcandre te ontmoeten.

6. Kerckenraet
Op den 26 septembris 1632, na de tweede predicatie is wederom gehouden kerckenraet, ende
naer gewoonte de actie metter gebede aangevangen.   
Is gesproken van de visitatie der ledematen voor de bedieninge des avontmahle, ende goet ge-
vonden dat deselve sall geschieden op den 29 september.

Omgevraegt sijnde, volgens ‘t gebruick, ofte oock iemant was van de ledematen dewelcke
van wegen eenich miscontentement soude dienen vermaant te houden is bij dese gelegenheit
bekent gemaeckt dat de weduwe van Houweningen zaliger met de welcke in de voorgaende
vergaderinge niet dan geheel soetelick was gehandelt (gelijck blijckt uijt voorgeschreven
acte) in plaetse van haer dies te bedancken, ende daer als oock daarmede dat sij dien geheelen
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tijdt sich altoos heeft geabsenteert van de kercke, houdende haer verongelijckt, om dat hare
verclaringe van het seditieus spreken van sekeren man, bij occasie den selven was voor ge-
houden en van den selve werde gelochent.  
Is daerop gevraegt: off sij niet voor de bedieninge des avontmahle soude moeten werden ver-
maant om hare foute te bekennen met belofte van beter portement int toecomende.  
Ende is goet gevonden, de wijle sij voor weinich dagen van huis was gereijst, dat haere com-
ste soude werden verwacht om alsdan aengesproken en gehoort te werden.

Is bekent gemaeckt dat ten huijse van Willem Janzn in de Wercken waer 3 nieuwe hemden bij
sekere schamelen man genaemt Rutt N. die d’aalmoesen van dese plaetse dickwijl heeft ge-
noten, en geseijt wert overleden te sijn, nagelaten, ende is best gevonden het weggeven van
deselve noch wat uijt te stellen.

Is hiermede naer dancksegginge de vergadering vredelick gescheiden.

Den 29 is volgens de voorgeschreven resolutie door Schevenhusiu en Lambert Bastiaenzn
gedaan de visitatie der ledematen, de welcke Godt loff gehouden sijn in redelijcke ruste, al-
leen dat het different tusschen 2 ledematen in de acte van de voorgeschreven visitatie ge-
naemt, noch niet en was weggenomen.

7. Kerckeraet.          1632
Den 2 octobris naar gedane proefpredicatie is kerckeraet gehouden, ende sijn naer aenroepin-
ge van ‘s heeren name tot lidtmaten opgenomen, Mr. Adriaen Brentzn de Vries, chirurgijn,
Geertje Cornelis vrouwe van Gosuin Janzn, schout in de Wercken, Grietien Stoffels, vrou van
Adriaen Joordenzn, en Metjen Andries, vrouwe van Claes Adriaenzn in de Wercken, de wel-
cke naar voorgaende, belijdenis hebben belooft sich te sullen beneerstigen om deselve mede
heilichlijck te beleven.

Sijn gerecoleert de acte van de voorgaande vergaderinge en geresumeert de sake van de we-
duwe dominee Houweningij zaliger ende is geresolveert dat sij noch desen avont soude wer-
den aangesproken en vermaant om bij de bekentenisse en belofte den 13 augusti gedaan te
blijven, en aangaende haer langdurige absentie uijt het gehoor, dat sij mede soude werden
vermaant ‘t selve met meerder naersticheit te beteren, dat sij sulx aannemende soude mogen
en moeten aen des heiligen tafel verschijnen, soo niet dat haer soude werden aangeseijt, sich
voor dese weijse van de tafel des heeren te onthouden.

Sijn daarop, naer voorgaende aenroepinge van den heere, Schevenhusio, Lambert Bastiaenzn
Adriaen Corsten en Isbrant Adriaenzn, gegaen ten huijse van de weduwe voorschreven, ende
naer eenige onderhandelinge de sake soo verre gebracht, dat sij verstaende de resolutie des
kerckenraets de voorschreven conditien eintelick heefft aangenomen en beloofft bij de acte
van 13 augusti (sijnde tot haren contentemente also ingestelt) te blijven.
Verclarende dat ‘t gene sij contrarie deselve hadde geseijt was geschiet in de hitte van con-
tentie.  
Ende wat aangaet hare absentie uijt het gehoor (waartoe sij meende reden gehadt te hebben)
dat sij sulx voortaan soude beteren, en daarop aen de tafel compareren.

Het heiligen avontmahl des heeren is gehouden den 3 octobris, en hebben de ledematen der
christelijcke gemeente met stichtinge gecommuniceert uitgenomen dese navolgende absenten



-16-

S. Willem Snellen, sijnde in Zeelandt, Willem Janzn en Peter Tomaszn ende de oude Neel
Maij, de laatste sijn verhindert door swackheit, Heiltjen Janzn van Houweningen was over-
leden en Bastiaentje Wouters naer Gorinchem, nae ‘t overlijden van haren man, vertrocken.

8. Kerckenraet Tijt van de verkiesinge der kerckenraet
Den 12 decembri 1632 gehouden kerckenraet en nae dat Godt was aengebeden gesprocken
van den tijdt der visitatie.
Is gevraegt ofte oock iemant van de lidtmaten bisonderlick soude sijn te vermanen tot het ge-
bruick des avontmahle en item of iemand iets bekent was van eenige nieuw geresene twisten
ende en is Godt danck niets voorgecomen.   

Voorts alsoo de broeders van den kerckenraet die langst hadden gedient volgens de belofte en
resolutie van den 5 april lestleden, moesten werden ontslagen, is bij de broederen gestelt een
dobbel getall de welcke den gemeente sullen werden gepresenteert om daer uijt te verkiesen
eenen ouderlinck ende diaken, en sijn genomineert tot het ouderlingschap Peter Damiszn van
Brecht, schoenmaker, ende Cornelis Bastiaenzn van Gorcum, scheepstimmerman, tot het dia-
kenschap : Cornelis Michielzn van Nes ende Adriaen Peterzn.
Tot de verkiesinge is goetgevonden te nehmen den tijt na de tweede predicatie op den schrift-
dag ende dat de broeders daarvan nu in de naeste visitatie sullen werden gewaerschout. 
Is met eenen geresolveert en vast gestelt dat de selve verkiesinge voortaan altoos op den sel-
ver tijdt jaerlic sall geschieden.
Is daarnae de actie metten gebede tot Godt den almachtigen besloten.

Biddach            Maestricht
Ten selven dage na de 1 predicatie is gepubliceert den brief van den biddag, uijtgeschreven
om Gott te dancken, de weijle het sijn majesteit hadde belieft boven verscheiden andere for-
ten en steden, in ‘t aensicht van 3 legers van den vijandt, in handen van de heeren staten te la-
ten comen de machtige stadt Maastricht en den heere te bidden, dat hij de wapener deser lan-
den voortaan genadelick segenen wille, op dat ofte daardoor, ofte door de handelinge de wel-
cke nu aengeboden wert, eenmaal mogen werden becomen een geluckige uijtcomste van dese
soo langduirige en bloedige oorloge.

Den 19. december na de eerste predicatie is bekent gemaeckt en voorgestelt van den predick-
stoel het dobbel getall van de broederen de welcke bij den kerckenraet sijn gestelt en genomi-
neert tot de nieuwe verkiesinge.

Is gedaan de gewoonlijke visitatie der gemeente door Schevenhusium en Jacob Adriaenzn en
de lidtmaten gevonden in redelijcke ruste, vereeningende verscheiden personen, tusschen de
welcke door misverstandt eenig verschill en onlust was geresen, soo datter geen differenten
sijn gebleven als alleen ‘t gene eenige tijdt is geweest tusschen Willem Janzn en Peter Joos-
ten, ende noch darenboven ‘t miscontentement van Fijcken Cornelis, woonende ten huise van
Cornelis Aerts in de Wercken, de welcke haar toonde ‘t onvrede en onwillich om te comen,
soo tot het gehoor als ter tafel des heeren, om dat sij nieten werde besorgt, soo als sij meende
te behooren van de diakenen. 
De sake ondersocht sijnde is bevonden en haer aangewesen datse de broeders t’onrechte be-
schudichde en oorsacke gaf te dencken, dat se den heiligen Christu tot noch toe om het broot
was nagevolcht, en daarom vermaant in ‘t toecomende haren godtdienst met meerder oprech-
ticheit te oefenen.
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Den 24 december 1632 sijn ten overstaan van ouderlingen en diakenen in ‘t getall der com-
municanten naer voorgaende belijdenis en belofte opgenomen, Claes Adriaenzn Polter, de
huisvrouw van Martin Jacobzn, soldaet.

Is gedaen rapport van de besoekinge en met namen ‘t wedervaren van Tijecken Cornelis, en is
goet gevonden dat deselve voor dese reijse sich van des heeren tafel soude onthouden.

Den 25 december is na de 1 predicatie gecelebreert het heilich avontmahl, en sijn geweest ab-
sent, behalve de 3 personen hier boven uijt gedruckt, Grietje Stoffels liggende in de craem,
Lijsken Bastiaendr in de Wercken en Maijken Cornelis uit armenhuis, van wegen eenige ac-
cidenten.

Op de selven 25 december sijnde christdag, na de tweede predicatie is volgens de resolutie
van den kerckraet op den 8 december lestleden, bij de handt genomen de verkiesinge van ee-
nen ouderling en diaken.
En sijn door de meeste stemmen van de broeders der gemeente vercoren tot ouderling, Corne-
lis Bastiaenzn Corcum tot diaken, Adriaen Peterzn

Den 9 januarij 1633, sijn deselve broeders Cornelis Bastiaenzn en Adriaen Peterzn vercoren
tot ouderling en diaken respectiven, na dat sij driemahl op drie verscheiden sondagen van der
predickstoel waren geproclameert, in deselve ampten bevesticht.
Ten selven dage heeft Adriaen Corsten, afgaende diaken, gedaan sijn rekeninge, ende is van
wegen sijne trouwen dienst en moeijte bedanckt.

9. Kerckenraet, den 20 martij 1633
Is gehouden kerckenraet en sijn naer het gebedt voor de broeders gecompareert op gedaene
vitatie Jan Adriaenzn Cloots en Steven Peterzn, ende heeft Jan Adriaenzn geclaecht dat sekere
geruchten hem nadeelich waren geseijt waar van hij vermeinde dat Steven Peterzn kennisse
hadde, verseeckerde dat deselve daer over mochte aengesproken en gehoort werden, Steven
Peterzn gehoort en ‘t stuck ondersocht sijnde is bevonden, dat deselve door sijn onvoorsich-
tich spreken en ongefundeert vermoeden totte voorschreven uijtstroijingen hadde gegeven
oorsake, cotrari den aert der liefde die met lichtelick quaet en deucht  ‘t welck hem aengewe-
sen en van hem bekent sijnde, heeft versocht dat Jan Adriaenzn (van de welcken hij verclaer-
de niets te weten, dan eere en deucht) hem t’ halve wilde houden ten besten, ‘t welck dan de-
selve oock geerne heeft gedaen, belovende malcanderen in het toecomende alle christelijcke
vrientschap en liefde. 

Isbrant Adriaenzn heeft de vergaderinge te kennen gegeven ‘t gene hem van Martin Jacobzn
was wedervaren, en is goed gevonden derselver daervan in de visitatie aen te spreken en te
vermanen  

Alsoo Jan Thomaszn voor desen lange hadde gefrequenteert de tafel des heeren, maer ter oc-
casie van sekere moeijte nu eenen tijdtlanck herwaerts, sich daervan hadde onthouden, is goet
geacht, dewijl hij hem niet onchristelick draecht, dat hij sal werden aangesproken en ver-
maant, en ‘t selve wederom te hervatten.

Totte visitatie is genomineert om die neffens Schevenhusium te doen Jacob Adriaenzn van
den Hövel, waermede de vergaderinge, Godt danckende is gescheiden in vrede.
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Den 22 martij, is volgens de voorgenoemde resolutie door Schevenhusiu en Jacob Adrianzn
gedaen en volbraecht de gemeenlijcke besoeckinge.

Den 26 martij naer volbrachte proefpredicatie is op gewoonlijcke weijse, tot lidtmaet der ge-
meente opgenomen Janneken Cornelis, huisvrouw van Stoffel Peterzn, wonende in de Wer-
cken.

Is gedaan rapport van de visitatie en ende Fijcken Cornelis op haer versoeck en belofte tot het
gebruick van ‘t heilich avontmahl wederom geadmitteert.   

Is oock gelesen de attestatie van de predicant tot Giesen Oudekerck, gegeven aen Maijken
Leeners, huisvrouw van Dirck Adriaenzn Schildt, en deselve daer op tot een lidtmaet van dese
gemeente aengenomen.

Is noch bekent gemaeckt ‘t versoeck van Dircken van Emichoven, dochter van de majoor op
‘t fort de Wercken, alwaar deselve haer voor eenen tijet metter woon soude onthouden, be-
geerde ‘t heilich avontmahl mede te genieten ‘t welck den selven als sijnde voor desen een
lidtmaet deser gemeente gewesen, ‘t gene is geconsenteert.

Den 27 martij is ‘t heilich avontmahl gehouden, ‘t welck mede is deelachtich geweest Aert
Michielzn van Dordrecht, als oock de dochter van de majoor voorschreven absenten sijn ge-
weest Janneken de vrouw van Dirck Janzn Gelder en Anneken Aerts, sijnde craem vrouwe,
Grietje Stoffels van wegen sieckte, ende Willem Janzn met Peter Joosten.

Biddach          1633
Den 1 meij is afgelesen na de 1 predicatie het schrijvens van de baljeu van Zuijthollandt om-
gaende den biddag, bij der Heere staten gelast te houden, op den 11 meij de welcke in hare
uijtschrijvinge verclaren, alsoo de handelingen, die op des vijants aenbieden, nu eenige tijdt
h......ts binnen dese landen sijn gehouden, als noch gheen christelijcke, eerlijcke, versekerde
en bestendige uijtcomste van de Nederlantche oorloge, hebben connen voortbrengen en daer-
om nodich is, dat niet alleen een wakent oge werde gehouden, om van den vijant niet misleijt,
verrast noch met gewelt overrompelt te werden, maar oock gelett dat sijn gewelt verbroken en
vernielt moge werden.
En dat sij goet gevonden hebben eerdaegs van wegen desen staet een goet leger te formeren
en in ‘t velt te brengen en ordineren een iegelijken desen biddag te onderhouden en Godt te
bidden dat hem gelieve in ‘t schenken van sijnen segen over de wapenen van dese landen te
continueren.

Visitatores classie
Den 25 meij sijn tot Werckendam verschenen Wilhelmus Cors........ ende Ambrosius Houwe-
ningius, gedeputeert van de clasie totte visitatie der kercke.

Den kerckeraet vergadert sijnde, hebben de voorschreven broederen van de staet der gemeen-
te becomen sodanig bericht, dat sij met goet contentement, Godt den heere danckende, sijn
vertrocken.

Den 1 julij is gedaen de gewoonlijcke besoeckinge der gemeente door H. Schevenhusium en
Cornelis Bastiaanzn Gorckum, ouderlinck.
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10. kerckenraet           1633
Den 2 julij kerckenraet gehouden ende is naer aenroepinge van den name Godt gedaen rap-
port van de besoeckinge, ende bisonderlick dat Jan Thomaszn aennemende de vermaninge
aen hem gedaen, aen de tafel des heeren voortaan wederom te compareren hadde aengeno-
men.

Is gecompareert Isaac Janzn Engelsman, ende sijn der selven voorgehouden sekere quade ge-
ruchten van eenige ergerlijcke onversichtige handelingen tot Almkerck, de welcke sulx ont-
kennende heeft te verstaan gegeven dat hij selve uijt jackonie iet seggende tot deselve geruch-
te oorsake haden gegeven.   
Waermede de broeders niet voldaen sijnde hebben goet gevonden te Almkerk daarnae te laten
verachmen, en dat Isaac Janzn daer en tusschen sich van de tafel soude moeten onthouden.

Is voorgestelt dat Hailtjen . . . . . . van Tiel, de nichte van Beatrix Gerrits versochte mede te
communiceren, ‘t welck der selven is ingewillicht sijn oock volgens d’orde tot lidtmaten op-
genomen, Jan Adriaenzn Stam ende Lijsken Wouters de vroevrouwe. 

Ende is daermede de vergaderinge met dancksgginge in vrede en liefde gescheiden.

Avontmael
Het heiligen avontmahl des heeren is gehouden op den 3 julij en hadden ter selve tijdt ge-
communiceert 127 personen, absenten waren Gouda Cornelis en Agthjen Adriaens craem
vrouwe, Jan Janzn de Kremer en Lubbeken Martins sijnde van huis, item Isaac Janzn, Willem
Janzn, Peter Joosten, Adriaen Adriaenzn met sijn huisvrouwe, Leijntjen Roelven, Adriaen
Hendrickzn de Bije, om dat se het selve daer toe niet wel gedisponeert bevonden.

Den 17 julij heeft Isbrant Adriaenzn de Vries gedaan sijn eerste rekeninge van den ontfang en
uijtgaef der diakonij ende is bedancket.

Biddach
Den 2 augusti 1633 is gepubliceert de uijtschrijvingen van den biddag, op den 24 augustij te
houden, mede brengende dat men bevint dat de Spangiaerden, mits de tegenwoordige hande-
linge van ......ves , door hare snode en bedrieglijke manier niet anders hebben gesocht, dan de-
sen staet te brengen tot een schorsing van wapenen, deselve bij de vrienden en geallieerden
verdacht te maken en hun te vervreemden, mitsgaders de saken in Duitslant en elders tot hun
groot voordeel te redden, om daarna met grote macht uit Italien, Spangien etc. dese landen te
bespringen en overrompelen. 
Daer men nochtans in deselve handelinge, bij die van d’ander sijde aengeboden, getreden is,
op goet vertrouwen om te vinden een christelijcke, eerlijcke en versch.............. uitcomste van
de langduirige, bloedige, Nederlantsche oorloge.   

Dat dese arglistige menier en practijquen der Spanjaarden en haere adherenten te gemoet ge-
sien sijnde van deser sijde goet gevonden is, ‘t leger van desen staet te verstercken ende in
goede pointen te brengen, om door de wapenen te soecken, ‘t gene men door dese handelinge
niet heefft cunnen vinden, ende dat daarom haere hoochmogende niet hebben willen nalaten
te schrijven eenen algemene biddag om den heere aen te roepen, dat hij de streijdt van dese,
staet wille laten gelucken en tot perfectie brengen, met sijne stercken arm voor dese landen
strijden, ende sijn prinselijcke excellentie met den gheest der wijsheit, voorsichticherten
cloeckmoedicheijt begeven.   etc.
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11. Kerckenraet          1633
Op den 25 augusti gehouden kerckenraet en na dat Godt de heere was aangeroepen, gehandelt
van verscheiden schamele lieden met eenige hantreickinge te helpen.  
Deels aangaende de gene de welcke nu een langen tijdt seker gelt tot onderstandt hebben ont-
fangen, alsoo hare kinderkens nu beginnen groot te worden en mede wat te winnen, is goet
gevonden dat ten einde andere mede mogen geselegeert werden, den selven een weinich min-
der te laten ontfangen.   

Is den volgende geresolveert dat Pleun Decker ende Maij Hermans voortaan tot naer den dis-
positie alle 3 weken (in plaetse van 3 guldens, sullen genieten, 2 gulden 10 stuivers Neel
Grotens is toegeleijt boven het ordinaris (‘t welck sij noch tot naerder orde ten volle sal be-
houden) een croon tot een wiel, ende Cornelis d’sone van Maij Hermans, gelijck oock Jan-
neken de dochter van Willem Lambertzn elck een nieuw testament met een psalmboeck.

Is mede gesproken van Adriaen Claeszn in de Wercken en geresolveert dat hem, bij aldien hij
het versoeckt, mede van de diakens een seker onderhout sal werden toegeleijt.
Is metter gebede besloten.

Den 6 octobus heeft Schevenhusius ende Jacob Adriaenzn van den Hövel afgedaen de ordi-
naire besoeckinge der ledematen.

Den 6 octobris 1633 na de avontpredicatie is gehouden kerckenraet ende hebben Scheven-
husiu en Jacob Adriaenzn gedaan rapport van haar weder varen in de besoeckinge, onder an-
der dat sij hadden vernohmen dat onder eenige lidtmaten was ontstaan sekere onruste, doch
datter goede hope was dat door toe doen van de broeders de versoeninge soude connen wer-
den getroffen, maer also deselve personen, gelijck gehoopt was, nu in de predicatie niet en
waren verschenen, is raetsaam geacht deselve tegens saterdach toecomende door den school-
meester te citeren.   
Is beslooten met den bede.

13. Kerckenraet
Den 8 octobris 1633, naer verrichten gottdienst is kerckenraet gehouden en nae aenroepinge
van ‘s heeren name, na ordre der kercke tot lidtmaten opgenomen Dionijs Lambertzn cleer-
maker, Eeriken Goverts sijn huisvrouwe, item Janneken Gosiun huisvrouwe van Meester A-
driaan Brendts.   

Is aengedient dat Maria Wouters, huisvrouwe van Willem Jacobzn mede genegen was sich
totte gemeente en ‘t gebruick des heiligen avontmahl te begeven en toegestaan alsoo sij nu
niet en conde tegenwoordich sijn, dat se in plaatse van een der broeders des kerkenraets ten
huise Schevenhusij sal mogen werden opgenomen.    
Quod factum.

Sijn gecompareert Hendrick Thomaszn en Cornelis Matthijszn de welcke vooreenige dagen
bij sekeren coop met eenige injuriense woorden malcander hadden verongelijckt. 
Beijde gehoort en de sake ondersocht sijnde is bevonden dat noch d’een noch d’ander oorsake
hadde om alsoo malcanderen te bejegenen ‘t welck sij dan oock hadden bekent en daerop ‘t
gepasseerde malcanderen vergeven, met vermaninge van den kerckenraat om voorsichtiger te
sijn in ‘t toecomende.
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Alsoo oock eenigen onlust was ontstaan tusschen Isbrant Adriaenzn ende Cuinder Stoffelzn
heeft deselve Isbrand verclaart niet anders te soecken dan rust en vrede.   
Doch alsoo den tijdt te cort was, om oock Cuinder Stoffelzn daer toe te bewegen, heeft Is-
brant versocht dat de sake tot gelegenen tijdt mochte werden uitgestelt, en achte best sich
ditmahl van de tafel te absenteren, het welck om gewichtige redenen is aangenomen.
Is daarop de actie besloten en geeindicht metter gebede en dancksegginge tot den heere.

Op den 9 octobris is bedient het hoochweerdich nachtmaal des heeren, ‘t mahl mede gehou-
den heeft Aert Michielzn de Hulten van Dordrecht, ende Elisabeth Lucas sijn huisvrouwe, de
welcke tot dien einde heeft mede gebracht en vertoont eerlijcke attestatie van de kercke van
Dordrecht.  
Absenten sijn geweest, Daemken Bastiaens en Maijken Lenaerts, craem vrouwen, Martin Ja-
cobzn en Beatrix Gerrits, sijnde van huis, item Adriaan Adriaanzn Schipper met sijn huis-
vrouw Isbrant Adriaanzn en Peter Joosten om eenig verschillen

14. Kerkenraet Ouderling en diaken in de Wercken
Op den 11 december is kerckenraat gehouden en des heilige name aen geroepen sijnde gehan-
delt van de verkiesinge eenes nieuwen ouderlings en diakens is voorgeslagen, of niet in het
dobbel getall der genen die voorgestelt sullen werden, iemant diene gestelt te werden van de
lidtmaten in de Wercken.
Ende is geresolveert dat om deselve volcomen contentement te geven twee broeders uijt de
Wercken tot het ouderlingschap sullen werden genomineert, ten einde een van beijden daer
toe sonder failjeren werde vercoren.  
Doch dat dese verkiesinge van een ouderling uijt de Wercken, dien van Werckendam in ‘t
toecomende niet en sal prejudiceren bij aldien die gerechte van de Wercken niet en comen te
doen haer de b.......... in het stuck van de combinatie, in welcken gevalle den selven oock sall
werden behouden de besorginge van de armen in hare dorpe.

Sijn daer op genomineert de broeders de welcke der gemeente tot de verkiesinge van een ou-
derling en diaken sullen werden voorgestelt, te weten Lambrecht Jacobzn Vervoorn, tot het
ouderlingschap met Jan Pauwelzn, en de tot het diakenschap Daen Corstiaenzn en Peter Da-
nielzn.

Is gesproken van 2 lidtmaten, sijnde man en wijff, van de welcke wert verstaan dat se de beste
eenicheit met malcander niet en houden, en is nadies bevonden dat deselve, om te verhoeden
alle ergernisse, van den predicant, t’samen en elck in ‘t bisonder, met ernst sullen vermaant
werden.   

Is mede gewaagt van d’andere lidtmaten tusschen de welcke vernohmen was dat eenige onee-
nicheit was geresen en van Schevenhusio te kennen gegeven dat den weg al gebaant was en
dien volgende goede hoope hadde dat se noch den selven avondt met malcanderen soude wer-
den bevredicht, en dat hij sijn beste soude doen sulx uijt te wercken.   Quad factum.    
Is daerop met den gebede besloten.

Den 24 decembris naer dat de predicatie geeindicht was sijn ten overstaan van de broeders
des kerckenraets opgenomen tot lidtmaten Thomas Corneliszn Cloots en Maijken Jans sijn
huisvrouwe in de Wercke, Willem Jacobzn in de Wercken, ende Janneken Gerrits, weduwe
van Aert de Bruinswijcker.
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Is gelesen d’attestatie van Dingen Jomis, huisvrouwe van Peter Joosten en daarop voor een
lidtmaat der gemeente erkent en aengenomen.

Is besloten dat de kinderen van de schamele weduwe, de welcke ordinaris eenig onderhoud
genieten, sullen werden gecleedert.

Den 25 deccembris 1633 is gehouden ‘t heilich nachtmahl, ‘t getall der communicanten sijn-
de vermeerdert mette voornoemde vijff personen.   
Absenten sijn geweest Willem Adriaenzn van den Hövel en Adriaen Hendrickzn de Bije,
sijnde niet wel te passe.   
Item Adriaen de Schipper, Thonis Commerzn, Leijntje Roelven om dat se haer selver niet wel
gerust vonden, hem den heer van Werckendam sijnde in Zeelant, en Aert Michielzn, sijnde
verhindert door den ijsganck.

Ten selver dage na de tweede predicatie sijn van de broeders der gemeente vercoren tot ou-
derlinck, Lambert Jacobzn Vervoorn tot diaken Daen Corstiaenzn.

Den 15 januarij 1634 naer den middag en tweede predicatie sijn de broeders die bij de ge-
meente tot het ouderlingschap en diakenschap werden vercoren op den 25 decembris lestle-
den, na dat sij tot drie malen van den predikstoel waren afgecondicht, openbaerlick in desel-
ve ampten geconfirmeert.
Isbrant Adriaenzn de Vries gewesen diaken, heeft in ‘t afgaen van sijnen openbaarlick, na dat
het der gemeente was bekent gemaeckt, gedaen rekeninge, ende is also met dancksegginge
van sijnen dienst ontslagen.

15. Kerckenraet
Op den 9 aprilis 1634 is gehouden den kerckenraet en naer voorgaende aenroepinge van des
heeren name is genomineert Lambert Jacobzn Vervoorn ouderling om met Schevenhusio te
doen de ordinaire besoekinge, en goet gevonden dat in deselve visitatie bisonderlick soude
werden aen gesproken van wegen eenige voortijdige proceduren Bastiaen Stoffelzn en Peter
Joosten.

Is voorgedragen dat Adriaen Wouterzn genaemt Bestevaer, een out en beroert man woonende
op Sevenhuisen versochte dat hij doch van de diaken, volgens de kopi die hem voor deses
daarvan was gegeven, immers mochte besteedt en versorget werden, niet connende langer uit-
staen dat h....d tractement, welck hem van sijn dochters sone, Aert Leenarts, werde aange-
daan, contrarie sijne belofte, de welcke was, dat hij om te erven en te besitten al ‘t gene sijn
bestevader metter dood soude ruimen en nalaten, den selven sijn levenlanck soude onderhou-
den.  
De begeerte bij den ouden elendige man overwoge sijnde, is geresolveert, dat men om hem in
sijnen hogen ouderdom geen gebreck te laten lijden, hem van sijn dochter en haren sone sou-
de ........ffelen en op d’een of d’andere plaatse besteden daar hij behoorlick mochte werden
waargenomen.  

Ende alsoo de derde wooninge in ‘t armenhuis werde gebruikt van Guinu Pauluszn de wever,
sonder de beloofde huir te betalen, dat men den selven sal waarschauwen, om sich elders te
versien, of het misschien nodig ware de selve woninge Adriaan Wouterzn nu te geven.
Is daerop met dancksegginge besloten en sijn de broeders in goede eenicheit gescheijden.
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Den 13 aprilis is door Schevenhusium en L. Vervoorn volbracht de besoeckinge

Den 15 naer gedaene proefpredicatie is tot een lidtmaat der gemeente opgenomen Dirxken Si-
berts weduwe en is rapport gedaan van de visitatie, en onder andere van Peter Joosten, aan-
gaande den welcke is goet gevonden, alsoo deselve opinie ........ de en blijvende nu om so lan-
ge tijde weigerich en verachtende alle chritelijcke vermaningen, en aansoeckingen dat men
den selven een tijdt lanck sal late geworden ende in de besoeckingen niet aenspreken, om te
sien off hij niet door dien middel niet beter soude connen worden gebracht tot een heilsaam
af........ belangend. 
Bastiaen Stoffelzn alsoo deselve in de visitatie niet er was thuis gevonden heeft Schevenhui-
siu te kennen gegeven dat Bastiaen ‘t sij........ comende ende eenige hevige woorden, bij den
selven gebruikt voorgehouden sijnde, hadde geantwoort en verclaart, dat hij niemant van de
gemeente een quaat hart toe en droeg ende genegen was met hem en andere lidtmaten vrede
gemeente in goede orde te leven.

Is voorgedragen dat der kinderen van Bastiaen Crijnen hadde versocht copie van seckere ren-
tebrief van 100 gulden voor desen gebruickt bij Jeneken Hendricks van Eck eertijts heere van
Werckendam en bij den tegenwoordigen heeren afgeleijt en betaalt aen de diakonije, op wel-
cke deselve somme van de voorschreven kinderen bestemoeder was gemaeckt, ende is toege-
staan de copie daarvan waernissen wederom wert versocht, te laten volgen.

Is mede geresolveert aen Jan Corneliszn de Louw, woonende in de Wercken mits dat hij goe-
de versekeringe doe, 30 gulden op sijn versoeck te geven op rente.   Quod hactum.

Op den 26 aprilis is bedient het heilig avontmahl, en sijn geweest absent Abraham Goorle,
sijnde gereist na Breda, Sara Thomas, leggende in het kinderbedde, item Isaac Janzn, Adriaen
Adriaenzn Schipper, en Peter Joosten heeft mede gecompareert Dimxken van Emichoven, de
welcke om seker geschill met hare vader (‘t welck nu was afgedaan) eenige reijse was afge-
bleven.

Retorsie                1634
Den 14 maij ende verscheiden andere tijden daarnae is den publijcken godtsdienst tot Werc-
kendam geoeffent op Sevenhusen bij de redoute onder de hooge wilgebomen, ende oock nu
en dan, met een convoij van de soldaten van de heer capitein van Nes, in de kercke.   
De oorsake was dat, alsoo de heeren staten hadden in versekeringe doen nehme, de vier
hoochschouten van de meijerije van ‘s Hertogenbosch ende den paep van Os, om dat deselve
verachtende de bevelen, van de welgemelte heeren staten, de sloten en grendelen van de kerc-
ke aldaar (in de welcke door ordre van de staten d’oefeninge van de gereformeerd religie was
aan gevangen) hadde opgebroken, die van d’andere sijde naer Breda hadden gevangen gehaalt
op den 29 aprilis, der schout van Werckendam en veel andere officieren uijt de contributie
landen, als mede Abrahamur Genius, predikant tot Andel, item Gortzenius, Arleboutium, Be-
ventropius, respective predicanten tot Oisterwijck, Tilborch en Quick, met noch een predi-
kant uijt Maas en Waal, Ambrosiu Houweningius met een schuit over de Alm den selve
ontcomende.  Ende alsoo de heere staten bij retorsie hier tegens wederom deden vangen veel
paepen en monicken, heeft sulx veroorsaackt, dat niet alleen de papen en monicken van Bra-
bant en Vlaenderen sijn gevlucht, maar oock vele predicanten in de lande van Heusden, Al-
tena, Bommelerweert, Maas en Waal en eenen Langer tijet sich hebben onthouden in de naest
gelegen vaste steden, de meeste gemeenten denselver tijdt sijnde sonder bedieningen.  
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Daarom dan oock Schevenhusio eenige weken sich heeft des nachts onthouden over de revie-
re, doende evenwel altijt dienst tot Werckendam oft in de kerck ofte bij de Redout, tot gerief
soo van sijn gemeente als d’andere naest gelegen dorpen, dewelcke aldaar in ‘t gehoor qua-
men en hare kinderen ten doope brachten.

Den 30 julij is gepubliceert den brief van de biddag de welcke soude worden gehouden den 2
augusti, den inhout sijnde desen, dat alsoo den vijant te velde was gecomen met een machtich
leger, met intentie om te doen een notable en.... prinse de heeren staten, om den selven in sijn
voorschreven voornemen te stuiten hem ‘t hooft te bieden of na gelegenheit van saken te ver-
volgen en te beschadigen, in den naem Gods hadden geformeert een goet leger etc. en daarom
goetgevonden te ordineren dat den name des heeren alomme werde aen geroepen, ten einde
sij des vijants des seijnen verbrecke, hem doen verschricken met verlies van couragie en
volck, sulx dat hij met schaemte terugge keeren etc. en darentegen sogene het goet voorneh-
men van desen staet, om te doen blijcken dat sij dese landen ten toon van de gantse werelt wil
segenen.   etc.

16. kerckenraet          1634
Den 27 augusti 1634 kerckenraet gehouden en aangevangen met aenroepinge van des heere
heilige name.
Is voorgeslagen, alsoo den ordinairen tijdt van de bedieninge des avontmahl nu was gepas-
seert, om dat uijt oorsake van ‘t vangen en verjagen der predicanten ter plattenlande, de visi-
tatie en ‘t gene voorschreven vereijscht wort, om het avontmahl met goede orde en stichtelick
te houden, met bequamelick hadde connen geschieden, off het selve evenwel niet en diende
bij de hant genomen te werden ? 
De broeders considerende dat de voorschreven swaricheijt noch niet was afgedaan, hebben
geoordeelt best en sekert te sijn met de selve bedieninge niet te sal te haesten.   
Soo evenwel Schevenhusiu geen swaricheit daarin en vonde, nochtaan wel lijden dattet ge-
schiede op den 4 septembris, mede tevreden sijnde dat tot na sijn goetduncken noch wat lan-
ger werde uijtgestelt, bij aldier daren tusschen de swaricheit van de retorsie noch niet werde
afgeschaft.

Is goet gevonden, alsoo verscheiden ingeseten, soo van Werckendam als de Wercken harer
rente en lantpachten van verscheiden jare noch schuldich waren aen de diakenije, dat de selve
met ernst soude werden gevordert.

Oude mannen goederen
[n.l. dat het oude mannenhuis was vervallen heeft Sevenhusie geseijt A. Baderen]

Alsoo oock door den brant of gelijck andere meijnen versuimenissen van de regeerders was
verlooren het oude mannenhuis, gestaan hebbende op ‘t erve dat tegenwoordig ledig leijt te-
gen de noordensijde van de kercke ende de goederen tot ‘t selve oude mannenhuise gehoo-
rende, nu vele en menige jaren door Willem Janzn van der Stael tot Gorinchem woonende,
waren geadministreert, sonder daarvan te doen eenige rekeninge, ja oock sonder dat daarvan
aen iemant van den armen tot Werckendam, iet wert uijtgereijcket.

Is geresolveert, dat door de diakenen sal werden gearresteert de pacht van de landerijen den
selven oude mannenhuijse toecomende, ende den collater derselfden daer op voor recht te
roepen, ten einde deselve in ‘t toecomende, conform de fundatie werden geregeert en uijtge-
reijckt.
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Alsoo Adriaen Wouterzn Bestevader was bestedet, ende nu all van den 1 maij aff hadde ge-
woont te huise van Jan Janzn Kremer, den welcken voor sijn onderhout was toegeleijt 2 gul-
den ter weke, ende deselve nu claechde, dat ‘t selve (over mits vele en grote moijte met soo
oude en swacken man) te weinich ware.

Is geresolveert dat hij voortaan boven de 2 gulden ter weke noch vijf stuijvers mehr sal ge-
nieten en dan noch daer en boven tegen der winter 10 tonnen turff.

Is mede geresolveert dat Aert Lenarts en Godefraij sijn swager gerechtelick sal werden aen
geseijt het huis van Bestevader tegen den 1 octobris te ruimen of van wegen de huir met den
diakenen te accorderen.

Is bekent gemaeckt dat in de jongste classicale vergadering, aen 2 exutanten een seker subsi-
dium van de respective kercken was toegestaan, ende dat van wegen dese kercke was belooft
een halve gulden, voor dit lopende ende het toecomende jaer voor eener Episcopio uijt Bohe-
men, en dan 6 stuijvers eens aen eenen Michael Montferrato Spangiast, de welcke sijnde ge-
weest capellen majoor van ‘t leger van Spinola in Phalt, het pausdom heeft verlaten.   

De broeders hebben aengenomen dese belofte te voldoen en te volgen Adriaan Janzn Dach-
gelt, alsoo deselve van wegen sijnen hoogen swacken ouderdom niet mehr en vermochte hem
selven te geneeren, hebben de broeders tot onderstant toegeleijt, alle 3 wecken 3 gulden

Belangende den turff is geresolveert, dat dit mael niet mehr sal werden opgedaan dan men
van nooden sal hebben desen winter uijt te deelen.   
Is besloten metten gebede tot Gott de heere.

Den 6 octobris is geschiet de besoeckinge der ledematen door Cornelis Bastiaenzn ouderling
ende Hermani Schevenhusium.

17. Kerckenraet           1634
Den 6 octobris naer volbrachte besoeckinge is gehouden kerckenraet ende nae aanroepinge
van Godts heiligen naem van de selve besoeckinge aen de broeders rapport gedaen, met na-
men van de vereeninge van sommige ledematen.

Is gecompareert Aert Leenerts, ende is den selven voorgehouden, alsoo sij hadde versocht, bij
de diakens uijt de middelen van de armen was onderhouden, ende deselve oock hadden gedra-
gen de costen van de begravinge, dat deselve uijt cracht van ‘t accort, dat al voor eenige jaren
met Adriaen Wouterzn sijn bestevader was gemaeckt, wel soude mogen aenveerden ten pro-
fijte van de gemeene armen alle ‘t gene deselve nu metter doot hadde geruimt en nagelaten,
doch alsoo den kerckenraet wel kende den staat van hem en sijn moeder uijt sijnen name ge-
daan, wel wilde daarover met hem nu alle billicheir en soo dat hij het hem soude bedancken,
accorderen.  

Aert Leenarts verstaan hebbende de genegentheit van den kerckenraet, en dat de costen, de
welcke de diakens van sijn bestevader hadden gedragen, beliepen ter somme van 53 gulden 5
stuijvers heeft tijdt begeert om sich te beraden, met belofte dat hij tegen den 15 octobris sich
soude verclaren ‘t welck hem is toegestaan en daerbij aengeseijt, bij alhier deselve somme
hem te swaar soude vallen om te dragen, dat men sich noch wel met minder soude contente-
ren.
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Is te kennen gegeven dat Beatrix Gerrits seer hadde geclaecht over Willem Janzn in de Werc-
ken, hebben de selve in haer huis seer onbeleefdelick bejegenet, dat hij daarover van Sche-
venhusio aangesproken, en vermaant sijnde om de voorschreven weduwe contentement te
doen ‘t selve nu oock soo verre hadde gedaan dat sij haar hult en te vreden mits dat sij noch in
besoeckinge soude werden vermaant, om hem van dergelijcke mishandelinge in ‘t toecomen-
de te wachten, dat deselve vermaninge nu oock was gedaan en aengenomen.

Oude mannen goederen          1634
Soo heeft Schevenhusiu te kennen gegeven dat hij op den 2 octobris, binnen Gorinchem was
aengesproken van Willem Janzn van der Stael, hebbende d’administratie van de oudemannen
goederen tot Werckendam, seggende dat hij nu hadde gesproken mette vrienden van ‘t ge-
slachte, en dat dese deselve hadden geconsenteert, dat een deel van ‘t innecomen der selven
goederen mede tot Werckendam soude werden uijtgedeelt, is daerop gevraegt, of deselve pre-
sentatie soude werden aangenomen, dan of men bij de resolutie van den 27 augusti lestleden
soude blijven. 
Ende is besloten dat men deselve resolutie sal mainteneren, en de pennengen bij pachters
doen arresteren, om dan hier mede na gedaane dancksegginge de vergaderinge in eenicheit
opgebroken.

Renvooi
     Dat men vreesde dat Willem Janzn h.....de tijdt gecoomen, sou de daarna sijnen ouden gang

gaen, ofte met te geven ‘t geen hem soude goet duncken meinen sijn belofte voldaen te heb-
ben

Op den 7 octobris sijn opgenomen tot lidtmaten der gemeente Reinier en Jan Vervoorn ge-
broeders.   

Ende alsoo seker geschill tusschen meester Jan Ghilse secretaris ende Thonis Commerzn, ge-
lijck men verwachte niet en compareerde, en meester Jan verclaerde niets te soecken dan bil-
lijcke reparatie en verbeteringe van ‘t gene Thomnis Commerzn, tot nadeel van sijn ehre (soo
hij seijde) hadde gesproken, oock niet dan goede en behoorlijcke middelen soo wilde gebruic-
ken, soo is denselven geconsenteert aen de tafel des heeren te verschijnen.    
Sal daeren tusschen alle neersticheit werden aengewendet om de vereening een versoeninge,
soo mogelick is uijt te wercken.

Den 8 octobris is het heilich avontmahl gehouden, ‘t welck neffens d’andre lidtmaten mede
hebben genoten Aert Michielzn en sijn huisvrouwe, item Maijken van Uppel, met kennisse
Ds. Houweningij, onder welcke gemeente sij behoorde, en dewelcke alsnoch, uijt oorsake van
de utopie tot sijn gemeente niet en was wedergekeert.   
Absenten sijn geweest Abraham Goorle, sijnde noch gevangen tot Breda, Meijke Bastiaens,
sijnde in de craem, Bastiaenjen Wouters, sijnde niet wel te pas.  Item Peter Joosten, Isaac
Janzn, Thomas Commerzn, Neeltje de vrouwe van Cornelis Matthijs en de vrouwe van Wer-
ckendam .

18. Kerckenraet
Den 17 decembris 1634 is gehouden kerckenraet, en naer aenroepinge van ‘s heeren name tot
de visitatie bestemt den 20 decembris en is om deselve met Schevenhusio te doen genomineert
Lambert Jacobzn Vervoorn.
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Oudemannen goederen
Is bij occasie van ‘t recoleren der voorgaande acten Schevenhusiur gelastet om te vorderen ‘t
arrest op de pacht van de oudemannen goederen en ‘t selve den administratoris gerechtelijck
te doen insinueren.

Is aangenomen te recommanderen aen den ambachtsheer van Werckendam de sake van Maij-
ken Doots ten einde deselve ofte iemant van den gerechte gelieven te arbeijden bij den capi-
tein tot Herdinxvelde, dat sekere nieuwe schuite, de welcke (om dat hare soon, Aert Lenarts,
bij den vijandt dienst hadde genomen) door deselfden last was aengehaalt, haer mochte geres-
titueert werden.

Is gemaeckt het dobbel getall van de broeders, de welcke den gemeente soude werde voorge-
dragen, om op den aenstaenden christdag in plaets van de afgaende daer uijt te verkiesen
eenen nieuwen oudelinck ende diaken, ende sijn genomineert tot het ouderlingschap, Adriaen
Hendrickzn de Bije, en Peter Dammiszn van Brecht, tot het diakenschap, Willem Janzn Kooij-
man en Matthijs van den Camp.

Is daerop met dancksegginge tot den almachtigen de handelinge besloten.

19. Kerckenraet          1634
Den 24 decembri naer gedaane proefpredicatie is wederom gehouden kerckenraat en de actie
aengevangen met aenroepinge van des heeren heiligen name.

Tot lidtmaten der christelijcke gemeente sijn na voorgaende belijdenis en belofte opgenomen
Aentje Jans Mercelis weduwe, ende Janneken de huisvrouwe van Lambert Bastiaenzn.

Is gedaan rapport van de visitatie de welcke op den 20 decembris door Schevenhusius en Ver-
voorn was aengevangen, en ‘s daegs daaraan voltrocken

Is gecompareert Isaac Janzn Engelsman, de welcke uit oorsake van sekere ergerlijcke pro-
poosten, was goetgevonden dat sich doenmaels van de tafel des heeren soude onthouden, ende
is denselven, nae voorgaende vermaninge en belofte wederom toegestaan, om aan de tafel te
verschijnen.   
Is besloten metten gebede.

Den 25 decembris 1634 is bedient het heilich avontmahl, ende sijn bevonden absent Janneken
Gerrits vrou van Cornelis Janzn, de welcke lag in ‘t kinderbedde, en Bastiaentje Wouters om
de swackheit van haer kindt.   Item Thonis Commerzn, Peter Joosten, Adriaen de Schipper,
Anna Thomas en Pleun Deckers.

Ten selven dage na de tweede predicatie sijn mette meeste stemmen vercoren tot ouderling
Adriaen Hendrickzn de Bije en tot diaken Willem Janzn Kooijman.

Den 14 Januarij 1635 sijn Adriaan Hendrickzn Bije en Willem Janzn in de bedieningen, waer-
toe sij den 25 decembris lestleden waren vercoren, na dat sij nu driemahl waeren afgecon-
dicht, bevestiget Adriaen Peterzn, sijnde d’outste diaken, heeft ten selver dage gedaan de reke-
ninge van sijne bedieninge, ende is van wegen den armen en geheele gemeente bedanckt voor
sijnen goede diensten.
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20. Kerckenraet
Den 31 januarij 1635 Kerckenraet gehouden ende is aangevangen met aenroepinge van des
heeren heiligen name.
Is gecompareert Peter Joosten, een lidtmaet der gemeente ende heeft Schevenhusius in dessef-
den tegenwoordicheit voorgestelt, dat hij op den 13 januarij van den selven versocht sijnde
om sijn kindt te doopen, die gelegenheijt hadde waargenomen, om hem te vermanen, dewijle
hij nu eenigen tijdt herwaarts van ‘t heiligen avontmahl was afgebleven en de sake waarom ‘t
selve was geschiet nu was afgedaen dat hij doch ‘t selve goede werck wederom wilde bij de
hant nehmen, dat Peter Joosten daarop hadde geantwoort, sulx niet te begeren te doen, en ge-
vraecht sijnde na reden, hadde geantwoort, dat hij sijnde soo verongelijckt meinde daertoe te
hebben genoegsame reden.  
Ende also hem van Schevenhusio werde geseijt, dat hij wel meinde te verstaan waer hij henen
wilde maer niet en conde sien, dat genomen hij alsoo ware verongelijckt, hij genoegsame re-
den soude hebben, om daarom sijnen godsdienst te laten aenstaan, Peter Joosten na verschei-
den andere woorden antwoorde, dat hij met sulcken volck, die sulcken valschen bescheidt
maeckten, het avontmahl niet en conde houden, te kennen gevende, hoewel hij Schevenhu-
sium noch niemant anders en noemde, dat hij den selven evenwel daarmede mehr als andere
beschuldichde gelijck dan oock Schevenhusius naderhant hadde vernomen, dat hij van Peter
Joosten, achter rugge bij verscheiden personen was beschuldicht, dat hij in ‘t maken en  be-
schrijven van seker accoort van boelscheidinge, tussen P. Joosten en de voogden van sijn
weeskindt niet oprechtelijck soude hebben gehandelt, beclagende hij Schevenhusius sich over
‘t ongelijck hem in desen aangedaen, als de welcke bij ‘t selve accoort niet en was geweest
noch hadde connen sijn tegenwoordig, om dat hij ten selven dage heeft gedaan de visitatie
binnen Woudrichem ende eerst spade ‘t huis gecomen gelijck oock bekent was verscheidenen
broeders in de kerckenraat nu tegenwoordig.
Peter Joosten sijnde bij dit voorstel tegenwoordig heeft nu en dan daar tusschen sprekende on-
der andere ontkent, dat hij van eenich valsch bescheijdt hadde gesproken, ende gevraegt sijn-
de of dan sijn meiningen niet was, dat Schevenhusium in ‘t maken of beschrijven van ‘t voor-
schreven accoort hadde onbehoorlick gehandelt ? heeft geantwoort, niet te weten wie ‘t ge-
maeckt of geschreven hadde, dat hij daer geen last toe gegeven hadde, en dat Schevenhusig
hem ontboden hadde om te onderteeckenen, en dat hij geseijt hadde, dat het deselve mogelick
beter wiste als hij, hoe ‘t daermede gegaen was, waerop Schevenhusig tot openinge heeft ge-
antwoort, dat alsoo Peter Joosten te voren een huise van sijn moeder hadde aengenomen en
beloofft, sulcken accoort als ten overstaen en door uijtsprake van sekere arbiters (aen dewelc-
ke het van partijen was gestelt) was gemaeckt, nae tecomen en te voltrecken, deselve mits-
gaders de voogt van ‘t weeskint, ‘t sijnen huise was geweest, dat hij daar ‘t accoort ‘t welck
uijt den mont van de arbiters was geschreven, hadde horen  oplesen, en dat P. Joosten aldaer
iet nieuws hadde gemoveert van de vruchten op den lande wanneer het weeskint soude mogen
comen te sterven, ende dat daardoor het accoort wederom was om verre gesloten Peter Joos-
ten hierop vermaant sijnde, dat hij wilde erkenen dat den kerkenraet niet anders en sochte als
sijn salicheit, en dat hij ‘t misnoegen, bij hem sonder oorsake opgenomen wilde aflegen, en
daer sij hem soo de mogen hebben ontgaen in iet te spreken tot iemants nadeel liever sulx be-
kennen beteringe beloven en versoenen als door sijn verstocktheit den kerkenraet oorsake te
geven, om tegens hem andre procedure bij de hant te nehmen, heeft geantwoort dat hij nie-
mant hadde vercort, dat hij ten avontmale noch niet en begeerde te gaan dat hij daer wilde
gaen als het hem te passe quame, dat hij den predicant daer niet aen en hadde gemoeijt, maar
dat deselve hem hadde naargelopen, ende hiermede sonder te toonen eenige genegenheit tot
satisfactie ofte versoeninge, is sonder iet meer te seggen henen gegaen.   
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De broeders van de kerckenraat door het ontijdig weggaan van P. Joosten verhindert sijnde
om verder te handelen, aenmerkende oock dat de voorschreven beschuldinge mede raeckt ee-
nige van hen en andre leden van de gemeente, die in ‘t voorschreven accoort hebben laten ge-
bruicken hebben goetgevonden de sake uijt te stellen tot de naeste vergaderinge ende daertoe
de broeders van den ouden kerckenraet mede te versoecken.

Onderteeckenen van de ackten                      1635
Is goetgevonden op ‘t versoeck Schevenhusij, dat voortaan (om ‘t verhandelde in dese verga-
deringe en ‘t gene daarvan geschreven wort mehr crachte te geven) de acte van de broeders in
‘t naestvolgende vergaderinge, niet alleen, gelijck gebruickelick is, sullen werden opgelesen,
maar oock soo wanneer iet van gewicht is voorgevallen, bij eenige tegenwoordige broeders
werden onderteijckent, sonder nochtans het voorgaende hiermede te prejudiceren.

Is bekent gemaeckt het versoek van verscheiden schamele lieden, en om deselve te solo
geven.  

Geresolveert dat Mett Pontsen (deweijl Quinu Pauwelzn, vresende voor moeijte van wegen
sijn vrijdom, hem wilde onthouden binnen Gorckum) het tweede huisjen van ‘t armenhuis
met Maijken Cornelis soude bewonen, en ‘t samen 2 manden turff, geduirende de coude sou-
den genieten.  
Dat de voorschreven Mett Pontsen daer en boven tot meij toe (ja oock voortaan soo lange
niet anders daarin wert gedisponeert) alle drie wecken 30 stuivers van de diakens sal ontvan-
gen.  

Ende aangaende Maijken Cornelis is toegestaan, dat deselve so lang dese strenge coude sall
geduiren, wekelix sall genieten vijftien stuivers.

Claes Teuwen belangende is geresolveert dat deselve met hare sonen tot weerseggen de derde
wooninge van ‘t voorschreven armenhuis, tot noch toe bewoont van Quirijn de wever, sal ge-
bruicken. 

Lijsken Wevers is vergunt een lijfken van de stucken van ‘t oude doodcleedt.

Alsoo voor desen was goetgevonden dat den capitein Fr. van Nes soude werden versocht tot
visitatie van de schuit van Aert Lenarts aen deselfden moeder, is van Schevenhusio gerappor-
teert dat hij die sake aen den heer van Werckendam en oock aen de schout hadde gerecoman-
deert en verstaan dat deselve wel seer daarom hadde aengehouden, maar datter weinich appa-
rentie was, dat de schuit soude werden gestelt in hare handen, verhoopte nochtans dat so wan-
neer de schuite werde vercocht, dat de capitein soude het gelt de voorschreven moeder van
Aert Lenarts laten ontvangen.

Is daarmede de acte met dancksegginge besloten en de vergaderinge opgebroken.

21. Kerckenraet
Op den 11 februarij is gehouden kerckenraet ende de actie met het aenroepen van des heere
name aangevangen.   Sijn bevonden present, behalven de broeders van den tegenwoordigen
kerckenraet, Jacob Adriaenzn van den Hövel, Lambert Bastiaenzn, Cornelis Bastiaanzn van
Gorckum en Adriaen Peterzn, volgents de resolutie van de voorgaande vergaderinge versocht
om de broeders met hare advijsen en goeden raet te assisteren.
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Sijn opgelesen de acten van de voorgaande vergaderinge en is bij de handt genomen, de sake
van Peter Joosten, Schevenhusius naer eenich verhael van ‘t gepasseerde heeft versocht dat de
broeders inde vrese des heeren gelieve te ondersoecken, of ‘t gene bij den selven P. Joosten
was gepretendeert, sij van sulcken weerde, dat het sijne beschuldingen en voort sijn afblijven
van de tafel des heeren soude connen excuseren, ende so niet dat hij dan werde vermaant tot
schultbekenninge, schriftelijcke versoeninge en bekeringe, ten einde alsoo hij en andre door
hem geladeert, werden gecontenteert en ontlast ende de gegeven ergenisse wech genomen. 
Als oock dat Peter Joosten in ‘t toecomende van alle partijdige en haestige proceduren, het
danige hij tot noch toe verscheiden reijsen hadde gepleecht, desisteren ende in goede christe-
lijcke eenicheit en liefde met eenen iegelijcken leve.   

Peter Joosten binnen gestaan sijnde is den selven ‘t afscheijdt van de voorgaande
vergaderinge cortelick voorgehouden, en daerop soo van Schevenhusio als d’andere broeders
vriendelijck vermaant, het quaet gevoelen, dat hij van Schevenhusio en andere hadde gehadt
en noch mogen hebben (als of in ‘t maken en beschrijven van het meergemelde accoort van
boelscheidinge, anders als betaemt soude sijn gehandelt) af te leggen vertoon in christelijcke
liefde, eenicheit en vrede, met denselven en allen anderen te leven ende oock om sulx metter
daet te bewijsen, aen de tafel des heeren, gelijck behoorlick is verschijnen.    
Waer bij Schevenhusig heeft gevoegt, dat hij geerne ‘t gene was gepasseert wilde vergeven,
dat hij van herten genegen was, P. Joosten met goede nabuirschap, chritelijcke liefde en
vrientschap te bejegenen, dat hij ‘t selfde d’ andere broeders mede toe behoude, biddende
Peter Joosten, dat hij doch alleene niet en wilde blijven in gebrek P. Joosten heeft hier op ge-
geven tot antwoorde, dat hij wel tot eenicheit en vrede was gesint, maer wiste niet dat iemandt
hadde misdaen, en wat belangt het gaen ten avontmale, dat hij daertoe niet en was genegen. 
Aangaende ‘t beschrijven van ‘t accoort, seijde anders niet, als dat hij niet en wiste wie ‘t ge-
daen hadde.   
Sijnde dan versocht, dat hij rontuijt wilde seggen, off hij noch hadde ‘t gevoelen datte qualick
en gehandelt was, en ‘t vemoeden dattet was geschiet van Schevenhusio heeft daertoe niet
connen gebracht werden om sich rondelick te verclaren.

Sijn versocht de broeders, de welcke als arbiters in de sake waren gebruikt te weten Lambert
Vervoorn, Jacob Adriaenzn en Daen Corsten, om de vergaderinge met openinge van ‘t gene
hem van de sake bekent was, te dienen.
De welcke hebben verclaert dat sij versocht sijnde van beijde partijen, hadden gehandelt na
conscientie, en soo als sij heb den geoordeelt te behooren, dat Schevenhusius daar bij of on-
trent niet en is geweest en conden daarom oock niet sien, met wat schijn dattet den selven
(genomen datte qualick in gehandelt werdt, als neen) soude connen werden geleijt te laste.

Is oock binnen gestaen Meester Jan van Giels, secretaris en gevraecht sijnde heeft verclaert
dat hij ‘t accoort hadde beschreven en daarin gevolcht de minute die hij te vooren hadde ont-
worpen uijt den mont van de arbiters, sonder dat hij oijt de minste instructie van Scheven-
husio hadde ontfangen. 

P. Joosten, na dat hij met Schevenhusio was buiten gestaan ende eerst wederom ingeroepen,
is ernstelick vermaant tot schulbekenninge en versoeninge te meehr also hij claarlick sach, dat
hij sonder fundament sijn quaet vermoeden hadde opgenomen, ende is nae veel aenhouden
niet anders uijtgerecht, als dat hij wel wilde versoenen, maer conde noch niet aannemen, sich
wederom te voegen bij de gemeente.
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Schevenhusio wederom binnen comende is hem ‘t selve bekent gemaeckt, ende alsoo nae ver-
scheijden debatten P. Joosten persisteerde ende bij sijn weigeringe van te verclaren dat hij nu
beter was berecht, oock dat hij niet en wilde beloven ten avontmale te comen, maar wilde
doen na sijn goetduncken, is hem uijt Jeremia geantwoordt dat wij na den woorde des heeren
en niet na de woorde dat uijt onsen monde gaet, noch na het goetduncken onses herten moeten
leven.  Is voorts eendrachtelick verstaen, dat P. Joosten de sake daarmede geensins soude vol-
daen noch de ergernisse wechnemen, dat oock door sijn opiniateeren, de vergaderinge soude
genootsaeckt sijn, met assistentie en ten overstaen van 2 naburige predicanten volgens d’orde
van de kercken, vorder te procederen.   
Waer mede Peter Joosten groetende de vergaderinge is gescheiden.

Is daarop goet gevonden dat de broeders ontrent over drie weken souden bestemmen eene
dag, en daer tegen Ds. Ambrosiu Houwenigium en Ds. Joh. Cuperum totte voorschreven as-
sistentie te versoecken.  

Is oock beloofft, dat bij aldien P. Joosten als dan de broeders geen contentement soude geven,
Schevenhusio sal werden gegeven een genoegsame acte tot sijne ontlastinge, en voorts d’een
of d’ander middel bij de handt genomen, waardoor de gemeente sal werden bekent gemaeckt,
dat noch hij noch iemant anders tot het voorschreven miscontentement aen Peter Joosten
heeft gegeven eenige oorsake.

Is gecompareert Beatrix Gerrits, weduwe van Johannes Houweningen zaliger te kennen ge-
vende hoe dat voor weinich dagen haeren soon Gerrit van Os, sijnde op Herdigsvelt in gesel-
schap van Willem Janzn, van den selven was bejegnet, daarbij voegende eenige woorden
daerbij voegende eenige woorden, die sij oordeelde tot nadeel van haren zaliger man te stre-
cken versochte derhalven dat de edele broeders geliefde de ehre van haer zaliger man, tegens
de gene die deselve ‘t onrecht sonder Willem in twijvel trecken, te helpen mainteneren.   
Willem Janzn hier op gehoort sijnde, is wel bevonden, dat hij door eenich quaet vermoeden
op Gerrit van Os was vervult, om den selver anders alst betaemt ‘t ontmoeten was afgedaan. 
Naer dat hij eenige scheltwoorden, tot krenckinge van de ehre van Johannus Houweningen
zaliger ofte iemant anders soude hebben gebruickt, heeft hij ontkent, verclarende tegens de
ehre van den selven niet te hebben.   
De vergaderinge merckende ‘t voorschreven onheil ontstaan te sijn uijt eenich different over
sekere rekeninge, heeft goetgevonden dat ten wedersijden eenige broeders soude werden ver-
socht, om die rekeninge te visiteren, confereren en soo ‘t doenlick is te vergelijcken ende soo
‘t alsoo niet en can werden gevonden dat daarover sal werden verwacht het oordeel van den
politijcken rechten.    
Dat daren tusschen de voorschreven injurie sal sijn en blijven vergeven ‘t welck oock van pa-
rtijen is aengenomen met belofte ten weersijden, van in ‘t toecomende met woorden en wer-
cken malcandren alle liefde en vrientschap te bewijsen.

Is hier op de acte met den gebede en dancksegginge besloten en de vergaderinge in goede ee-
nicheit gescheiden

Hermannus Ambrosij Schevenhusius L. Vervoorn
Ecclesiates Werckendamensis        1635

Daen Korsten Willem Janzn
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22. Kerckenraet
Op den 26 martij 1635 naer den middag is wederom kerckenraet gehouden ende is den aan-
vang gemaeckt met aanroepinge van des heeren heiligen name.   
Is mede tegenwoordig geweest Ds. Ambrosius Houweningen, bedienaar des heiligen evange-
lij tot Almkerk.  Ds. Cuperus of hij wel mede was versocht, ende oock hadde belooft te co-
men, is nochtans (misschien door het quade weder verhindert sijnde) niet verschenen.

Sijn gelesen de acte van de voorgaende vergaderinge en doet gevonden bij de handt te neh-
men de sake van Peter Joosten, ende den selven, alsoo hij noch niet en was gecompareert, tot
dien einde te besenden P. Joosten geroepen en verschenen sijnde is den selven verhaelt en
voorgelesen ‘t gene hem oock in de voorgaende vergaderinge was voorgehouden, en daer op
vermaant en versocht dat hij sich doch behoorlijcken wilde accommonderen, de welck ‘t
selve dadelick heeft geweigert, ende gebeden sijnde, sich doch een maal te willen rondelick
verclare off hij, sijnde nu soo berecht in voorgaende vergaderingen, het noch daarvoor hielt,
dat hij maken en beschrijven van ‘t meergemelde accoort van boelscheidinge, van Scheven-
huisio oft iemant anders van de kerckenraet en gemeente, was verongelijckt ?  heeft geant-
woort : ghij lieden weten selve well wat ghij gedaan hebt.   Wat ick er van houde, dat sal ick u
seggen, als ick wil hebben, dat ghij het wetet.   
Sijnde daarop gevracht of hij op Schevenhusiu, aangaende sijn leert, leven en eere iet hadde
te seggen ? heeft geantwoort : neen, gelijck ook op niemant van den Kerckenraet.   Als hij
dan vorders van de broeders werde vermaent in te gaen den weg van christelijcke versoenin-
ge, heeft genoech te verstaan gegeven, dat hij niet tegenstaende de voorschreven verclaringe
hem grotelix hielt verongelijckt van der geheelen kerckenraet seggende oock dat men hem
bejegnede met vijantschap en partijdicheijt, en sochte ‘t achter halen.   Waer op bericht, over-
tuicht en vermaant sijnde, heeft ter laetsten met hevige en spijtige woorden te kennen gege-
ven, dat hij tot geen versoeninge begeerde te verstaan, willende dat men hem soude laten in
sijne ruste.
De broeders dan siende dat hij niet en was te bewegen, sijn genootsaeckt ‘t gene in de naest
voorgelesen vergaderinge was geresolveert dat in sulcken cas soude geschieden, te volgen,
ende is geresolveert dat Peter Joosten, ter tijdt dat anders in de sake sijn gedisponeert van het
heiligen avontmahl sal sijn gesuspendeert, en sich daar van moeten onthouden.   Dat oock
niet alleen in besoeckinge met uijtdruckinge sijnes namen aen de lidtmaten, maar oock na de
proefpredicatie, doch sonder hem noch te noemen, de geheele gemeente bekent te maken, hoe
verre en op wat wijse met seker broeder der gemeente was gehandelt om alsoo vorder opspra-
ke en ergernisse dewelcke hij door sijn manieren en afscheiden, soude mogen veroorsaken,
soo veel het sal werden voorgedragen, daarvan soude de vergaderinge naer der resolveren
sondag toecomende.   
Is mede belooft dat Schevenhusio, wanneer hij de beschuldingen van P. Joosten sal connen
purgeren.
Aangaende verdere censure tegen P. Joosten, bij aldien hij dese tegenwoordige soude comen
te verachten is goet gevonden dat daarvan met visitatorich clasis, wanneer denselve sullen
comen, sal werden gehandelt.   
Is eintelick belooft dat de acten van de laatste vergaderingen, waerin de sake van Peter Joos-
ten is verhandelt, als sij ten vollen sullen sijn te boecke gestelt, van de broeders sullen werden
onderteickent.
Is hiermede de vergaderinge met dancksegginge en gebeden tot Godt, in eenicheijt geschei-
den.  Hermannus Ambrosij Schevenhusius L. Vervoorn

Ecclesiates Werckendamensis        1635
Daen Kosten Willem Janzn
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Formulier den broeders van den kerckenraet voorgelesen en van deselve
geapprobeert op den 1 april 1635 om daarmede volgens de resolutie van 26

            martij, de sake van Peter Joosten der gemeente bekent te maken.
Alsoo seker broeder deser gemeente voor eenigen tijdt om sekeren twist en oneenicheijt ee-
nige reijsen aen de tafel des heeren niet en is geweest, en daarnae als men achte, dat ‘t selve
geschill genoech was afgedaen, tot verscheiden malen, door vriendelijcke aensoeckingen,
daartoe wederom is genoodet, en hij soodanige aenspraken en versoeck, niet alleen heeft ver-
socht, maer oock voor hooft achter rugge, binnen en buiten dese gemeente, met achterclappen
lasteren en onrechtvaardige beschuldingen, heefft geopenbaart sijnen bitteren haat en vijant-
schap, tegens de opsienders en verscheiden ledematen deser gemeente, soo ist dat ick als pre-
dicant en neffens mij de broeders van den kerckenraet, volgens haar ampt en belofte in ‘t aen-
vaerden van haer beroep, aen Godt en dese gemeente gedaan, hebben nodich geacht, de sake
met assistentie en ten overstaan, soo van den ouden kerckenraet, als eenige nabuirige predi-
canten te ondersoecken, ende ware het mogelick, het misnoegen van den voorschreven per-
soon wech te nehmen.  Waer toe dan oock sijn gehouden verscheiden vergaderingen, in de
welcke alles wat ter sake soude mogen dienen, naer vermogen gedaan sijnde, is bevonden, dat
noch predicant, noch iemant van den kerckenraet of gemeente, tot soodanig miscontentament
heeft gegeven eenige oorsake, dat oock dien volgende de beschuldingen en clachten van de
selven persoon sijn geheel ongefundeert, sonder reden ende tegens waarheijt en liefde alleen
uijt een eijgensinnich quaet vermoeden wraeckgiericheit opgeraept en voorgenomen ‘t welck
eenselven sijnde bewesen en daarvan overtucht, maar dat hij oock sijn quaet vermoeden,
onbillijcken haat en vijantschap moeste afleggen, met den predicant, en alle die van de ge-
meente sijn, in goede nabuirschap, christelijcke liefde eenicheijt en vrede, en tot een bewijs
van ‘t selve sich wederom bij de gemeente voegen.  
Het welcke gelijck het billick en nodich was, soo verhoopte den kerckenraet dat het met blij-
schap van hem soude werden aengenomen, maer heeft met droefheijt moeten sien, dat alle
goede debuoiren, christelijcke vermaningen, onderwijsingen biddingen en aenbiedingen bij
den selven met alleen sijn veracht en verwerpen, maer oock met een hoochartige en trotsige
vermetenheijt bespottet.       
De kerckenraet dan, om het heilige, na christi lere, niet te werpen voor de honden, noch de
costelijcke perlen voor de swijnen, is hier door genootsaeckt den selven persoon van het heili-
gen avontmahl, dat hij soo notoirlick veracht en daerom oock niet weerdig is, voor eerst te
suspenderen en af te houden, van meiningen sijnde, soo ‘t nodig sal sijn, de sake te brengen
aen een hogen vergaderinge, om tegens hem, soo hij versocht blijfft, na Godts woordt en vol-
gens de orde van de kercke te procederen.  
Het is oock goet gevonden dat sulx der christelijcke gemeente aldus soude werden bekent ge-
maeckt, om de ergernisse die gegeven is ofte gegeven soude mogen worden wech te nehmen,
de heiligen sacrementen voor ontheiliginge, der kerckendienst voor verachtinge en de chris-
telijcke eenicheit in dese gemeente, soo veel in ons is, te bewaren.   
Tot welcken einden oock de kerckenraet een iegelijcken bid dat het blameren en beschuldigen
van den selven ongerusten mensche oft andere, niet te willen geloven, en aennehmen, om
door lichtvaardig oordeel noch tegen Godt noch tegen der naeste sake is, ten vollen te onder-
rechten.

Is gedaan de visitatie der ledematen op den 3. aprilis 1635 door H. Schevenhusiu en Adriaen
Hendrickzn de Bije, ouderling, en sijn deselve ledematen bevonden bereijt, om des heeren a-
vontmahl op den paeschdag toecomende te houden, uijtgesondert Adriaen Adriaenzn, Thonis 
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Commerzn, ende den Peter Joosten, den welcken ‘t oordeel van den kerckenraet door het
voorlesen van de voorgeschreven acte van suspensie is bekent gemaeckt.

Den 7 april na de predicatie is deselve acte oock der gemeente voorgelesen, ende voorts aen
den kerckenraet rapport van de visitatie, en bij die occasie geopent dat Peter Joosten thuis ge-
vonden ende nochmale ernstelick en vriendelick vermaant sijnde, als hij sijn meininge bleeff
en hem daarop de resolutie van de kerckenraet werden bekent gemaackt, met veel ongeschik-
te scheltwoorden tegens Schevenhusiu was uijtgevaren sonder dat oock het ernstig bidden van
sijn huisvrouw hem int minste conde bewegen, te kennen gevende dat hij sijn beste soude
doen om deselve oock van ‘t gebruick des avontmahl af te houden.

Is toegestaan een eerlicke attestatie aen Dionijs Lamberts en Eeriken Goverts, sijnde van
Werckendam metter vrouwe vertrocken naer Uppel, om tot Almkerck tot het gebruick van des
heeren heiligen avontmahl toegelaten te werden.

Is gehouden het heilich avontmahl, waarvan absent sijn geweest, de bovengemelde personen,
als noch den heere van Werckendam (de welcke te Dordrecht doot cranck lag) met joffrouw
Maria Snellen sijn huisvrouwe.   
Item Maria Claes en Dingen Joris, de moeder en vrouwe van Peter Joosten respective, contra-
rie de belofte die deselve, als sijnde overtuicht van de onbillicheit sijnen saken, hadden ge-
daan in de besoeckinge.

Biddach
Den 28 Meij is gepubliceert de uijtschrijvinge van den biddach die geordineert is gehouden te
werden den 30e  meij, om Godt te dancken dat hij den staet van ‘t vereenichde Nederlant ‘t
verleden jaer soo genadelick heeft bewaart, en te bidden dat hem gelieve ‘t selve voortaan ge-
nadelick te beschermen en daarover te continueren sijnen segen en ende het leger, ‘t welck
goet gevonden is in ‘t velt te brengen, tegen ‘t gewelt van den vijant te conserveren.

Visitatores classis
Den 7 junij sijn aengecomen visitatoren classis, Ds. David du Piere, en Ds. Cuperus, respec-
tive kerckendienaren tot Babijlonienbroek ende Sleewijck, de welcke na dat sij mede in de a-
vontpredicatie, die doenmaals gedaan wierde, waaren tegenwoordig geweest, hebben gespro-
ken met den broeders des kerckenraet ende van den staat der gemeente gehoort sodanigen ge-
tuigenissen dat sij daarin hebben genomen haar genoegen.   

Is der halven oock volgens de resolutie der kerckenraet den 26e martij genomen, de sake van
Peter Joosten, en gevraegt, of sij oordeelden nodig te sijn, soo lange deselve geen verder of-
fensie gaff, verder tegen hem te procederen ?
Ende hebben de broeders, dat sij betrouwende wettelick alsoo tegen Peter Joosten geproce-
deert te sijn, meinden niet van noden te sijn, ten eersten hooger consure tegens hem te gebrui-
cken te mehr om dat hij het gehoor noch frequenteerde.  

‘t Welck mede sijnde ‘t advijs Schevenhusij, van den kerckenraet oock geerne is
aangenomen.

Den 11de  julij is door Schevenhusius en L. Vervoorn gedaan de gewoonelijcke besoeckingen,
waarin de lidtmaten der gemeente (eenige weinige die noch in verschill stonden met anderen
uijtgenomen bereijdt om te communiceeren.
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Den 14 julij nae verrichten godtdienst is gedaen rapport van de visitatie ende oock ingewil-
licht ‘t versoeck van juffrouw Maria van Polanen uijt ‘s Gravenhage, logerende bij de vrouwe
van Werckendam, als mede van Lijsken Adriaans van Andel (sijnde een nichte van den Paus
Adriaan de 6e  en vrouwe van Aert Janzn) om dese maal alhier totte heiligen tafel geadmit-
teert te werden sijn mede naer voorgaande belijdenis en belofte tot lidtmaten der gemeente op
en aangenomen Gerrit van Houweningen, alias van Os en Engelien Schevenhuisen.

Den 15 julij 1635 na de predicatie is gecelebreet het heilig avontmahl,’t welck mede gehou-
den hebben Aert Michielzn en sijn huisvrouw, Christiaen Snellen, Lijsken Adriaens en item
Maria Claesdr en Dinge Joris.   

En joffrouw Maria van Polanen en absent waren Willem Janzn sijnde in commissie gereijst
na ‘s coninx leger.   

Thonis Commerzn, Adriaan Adriaanzn, wegens oude verschillen, Jenneken Bruinswijckers
leggende met quaet been en Neeltjen Cornelis Matthijs vrouw, sijnde cranck, item de vrouwe
van Werckendam, Martin Jacobzn en Judith de huisvrouwe van Adriaan Hendrikzn de Bije,
ouderling en de welcke haer man desen morgen was overleden in de heere.

Den 19 octobris heeft H. Schevenhusius vergeselschapt met Lambert Jacobzn Vervoorn, als
oudeling, wederom gevisiteert, vindende Got loff de gemeente in ruste en bereijtwillich om
heilich avontmahl te houden, uijtgenomen eenige weinig siecke en andere van deser gemen-
tioneert, de welcke om sake verschillen met andre noch niet en mochte communiceren.   

Onder de welcke oock mede was Martin Jacobzn, toonende hem selven misnoegt om dat hij
in de voorgaande besoeckinge van wegen eenige quade geruchten van hem gaende, broeder-
lick was gewaerschouwt.    

Sijn opgenomen Reinier en Jan Vervoorn.

Den 25 octobris 1635 is oock wederom gehouden het heilig avontmahl des heeren christe en
sijn ter selver teijt bevonden dese absent : Aert Michielzn met sijn huisvrouw, Anthonie Com-
merzn, Thonis  Corneliszn in de Wercken en Cornelis Bastiaenzn van Gorckum, item Jan
Cloots, Neeltjen Dirken, Bastiaentjen Paulus, Grietien Stoffels in de Wercken, sijnde verhin-
dert door sieckte Adriaen Adriaenzn plaats gevende de goede vermaningen is wederom ver-
schenen.   
Noch sijn boven de voorgaande oude lidtmaten aengecomen, Jacolintje Corsten, met attes-
tatie uijt den Briel, item Bastiaen Adriaenzn Schreinwerck, met Teuntje Jans sijn huisvrouw
de welcke den kerckenraet hebben getoont, van den predicant van Sprang, daar sij voor desen
hebben gewoont, loffelijcke getuigenisse.

Biddach
Den 28 octobris (op welcke dag Schevenhusig predikte binnen Haarlem) is van Cuperus, de
welcke den dienst waarnam, der gemeente voorgelesen d’uijtschrijvinge van de biddag, gebo-
den van de hoogen staten generaal om gehouden te werden op den 3. octobris, ten einde alle
ingesetenen der vereenichde Nederlanden sich souden voor Gott verootmoedigen, en te bid-
den, dat sijn sege mag gelieve te doen ophouden de droevige plage der pestilentie etc. en
voortaan de rechtvaardige wapenen des landts met sijnen genadigen segen assisteren.
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23.  Kerckenraet           1635
Den 22 decembris de broederen des kerckenraet in de camer vergadert sijnde heeft Scheven-
husius naer dat des heeren name was aengeroepen, te kennen gegeven, dat hij met Ds. Velt-
huisio van de clasie gecommitteert sijnde geweest in ‘s Gravenhage en daer voor de heeren
staten van Hollant en de swaricheit van de kercke van Heuckelom (de welcke na dat se 6 ja-
ren om de questie van‘t patronatie heeft gevaceert nu wedrom sal worden voorsien) helpen
afhandelen, dat hij daar boven sijn ver....den lange opgehouden sijnde, daardoor verhindert
was op den gewoonlijcken tijdt doen de visitatie, en heeft voorgeslagen of niet deselve visi-
tatie ‘s dags daaraan soude connen geschieden ? ende is goetgevonden, dewijle de dagen seer
cort sijn, dat de naemiddags predicatie voor dien tijdt sal werden naer gelaten, ende de besoe-
ckinge gedaan werden.

Is gesproken van Martin Jacobs en overwogen d’ excuse van sijne absentie, van den selven in
de naest voorgaende besoeckinge voorgewendet, en verstaan dat hij met ernst sal werden ver-
maent om in plaetse van soo ongefundeerde beschuldingen den broederen contentement te ge-
ven met hem selven, wel de dragen.   
‘t Welck doende sij oock in liefde sal werden opgenomen.

Is bij de handt genomen de nominatie van ‘t dobbel getal der broederen waeruijt in plaets van
zaliger Adriaen Hendrickzn de Bije en den outsten diaken andere sullen werden vercoren, en-
de is voor eerst goetgevonden, dewijle den jongsten van de ouderlingen nu in den heere was
gerust, dat Lambert Vervoorn mede ouderling (wiens beurte andersins soude sijn geweest om
nu af te gaan) in plaetse van den overleden, dit jaer in den dienst noch werde gecontinueert.
De welcke oock daar toe van de broeders versocht sijnde, ‘t selve te doen in desen gevalle
heeftt aangenomen.

‘t Getal van ouderlingen en diakenen vergrotet
Is daarop voorgeslagen, alsoo door Godts genadigen segen, ‘t getall van de lidtmaten der ge-
meente, de verleden jaren merckelick is aangewassen, of niet goet soude sijn, ‘t getall van de
ouderlingen en diakenen mede te vergroten ? ende is daer op geresolveert bij de voorgaende
noch te voegen eenen ouderlinck ende eenen diaken, ende alsoo dit make 2 ouderlingen met 2
diakens, het toecomende jaer van elx eenen, ‘t jaer daaraan wederom van elck twee, en soo
vervolgens te verliesen om het tweede jaer dan eenen, dan twee bij beurten etc. is mede raet-
saam gevonden in dese verkiesinge, soo veel doenlick is te letten, dat eenen van de ouder-
lingen en de eenen van de diakenen werde uijt de lidtmaten woonende in de Wercken, doch
behoudens altijdt ‘t gene dies aangaande is gecaveert en gestalt den 11 decembris 1633.

Zijn daarop voorts genomineert om voorgestelt te werden tot ouderlingen Wouter Bastiaenzn,
Jan Adriaenzn Cloots, Peter Damiszn, Jan Adriaanzn de Greef, tot diakenen, Matthijs Janzn
van de Camp, Thonis Janzn Schilt, Balthes Hendricks ende Jan Pauwelzn.

Is daarmede, nae dat den name Godts wederom was aengeroepen, de actie besloten, en de
broeders in goede en christelijcke vrientschap gescheijden.

Den 23 decembris 1635 nae de voormiddags predicatie is door Herm. Schevenhusiu en Lam-
bert Vervoorn ouderling, volgens de resolutie van de voorgaande dag gedaan de ordinaire vi-
sitatie en sijn Godt loff de lidtmaten gevonden in gewenste ruste uijtgesondert dat noch duirde
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‘t misnoegen van Thonis Commerzn, als mede van Abraham Goorle, gewesen schout en nu
eerst gevende van sijn absentie eenige reden.

Den 24 nae de proefpredicatie is opgenomen tot een lidtmaet der gemeente naar voorgaende
onderweijsinge, belijdenis en belofte, Tuentjen Brendt Opsiel, huisvrouw van Daniel Bas-
tiaenzn Kuicken

Den 25 naer de eerste predicatie is bedient het heilich hoochwaerdig avontmahl des heeren,
en heeft ‘t selve nu wederom mede gesonden Chr. Snellen, hebbende nu tot Werckendam
genomen sijn vaste wooninge en item Aert Michielzn Hulte van Dordrecht en absenten sijn
geweest behalven Abrahem Goorle en Thonis Commerzn, Jan Vervoorn en Beatrix Gerrits,
sijnde van huis, Griet Stofflen huisvrouw van Th. Corneliszn en Maijken Corsten, sijnde
beijde in craem.

Ter selven dage na de 2 predicatie is volbracht de verkiesingen van de nieuwe ouderlingen en
diakenen, uijt het dobbel getall, welck tot dienst ende bij den kerckenraet was gestellet, en der
gemeente voorgedragen, en sijn vercoren door de meeste stemmen, tot het ouderlingschap,
Jan Adriaenzn Cloots en Peter Dammiszn tot het diakenschap, uijt Werckendam, Matthijs
Janzn van de Camp, ende uit de Wercken, Balthes Hendrickzn.

Den 13 jannuarij 1636, sijn Jan Adriaanzn Cloots, en Peter Dammiszn de welcke waren ver-
coren tot ouderlingen op den 25 decembris lestleden, ende Matthijs Janzn van de Camp en
Balthes Hendrickzn ten selver dage vercoren tot diakenen, in deselve haere diensten, na dat
hare namen op drie aen malcander volgende sondagen der gemeente waren voorgedragen, pu-
blice bevessticht.

   24. Kerckenraet           1636
Den 13 januarij 1636 nae verrichten publijcken godsdienst is gehouden kerckenraet, ende tot
een begin des heeren name aengeroepen, sijn daarin mede gecompareert Jan Adriaanzn
Cloots, Peter Dammis, Matthijs Janszn van den Camp en Balther Henrichzn, respective ou-
derlingen en diakenen deser gemeente, de welcke in de selve haere dienste voor de christe-
lijcke gemeente geconfirmeert sijnde, met hertelijcke toewenschinge van des heeren mildt-
rijcken segen, tot leden deser vergaderinge sijn opgenomen.

Sijn opgelesen de memorien van ‘t gene verhandelt en beseten was in de naest voorgaende
vergaderinge, en daarop gedaen eenich rapport van ‘t gene voorgevallen was inde naest voor-
gaande visitatie, aangaande sekere broeders de welcke bij de voorgaande bedieninge des a-
vontmahle niet waren bevonden.   
Van Martin Jacobzn is bekent gemaeckt, dat deselve niet thuis gevonden sijnde, de vermanin-
ge en hem niet heeft connen geschieden, doch dat het sijn huisvrouwe was aangeseijt, en dat
hij daarop aen de tafel wederom was verschenen ‘t welck of het wel wat tegen ordre is, de-
wijle sij ten mindste iemant van den kerckenraat eerst hadde behoren aen te sprecken, even-
wel van de broeders wert over gesien, goet vinden de dat in de naeste visitatie daarvan eenich
vermaan gedaan, en dan daerbij gelaten werde.

Wat belangt Abraham Goorle, voor desen schout tot Werckendam (de welcke na dat hij uijt
de gijselinge tot Breda, wederom is thuis gecomen, hem niet alleen van ‘t avontmahl, maer
oock van ‘t gehoor t’ eenenmahl heeft geabsenteert) is geopent, dat hij daarvan door de broe-
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ders in ‘t visitatie aangesproken sijnde, hadde voorgewende, dat hij van de schepenen en van
de vrouwe van Werckendam soo was bejegent, dat hij noch niet conde met deselve tot der
godtsdienst in een plaetse vergaderen, en daarom headde goet gevonden, sich daarvan te ont-
houden, tot dat den tijdt soodanige sijnen onlust wat soude gesleten, dat hem daarop van de
broeders was geantwoort, genomen dat, gelijck voorgewendet werde, hij alsoo verongelijckt
ware (‘t welck sij noch niet en conden oordelen) deselve excusen evenwel te slecht waren, om
soodanigen nalaticheit te verschenen, en dat hij seer quilick was bedacht, dat hij daarin conti-
nueerde etc, doch dat sij aen hare mede broeders de sake soude rapporteren.   
Heeft daarop de vergaderinge goet gevonden te wachten totte naeste visitatie ende alsdan te
resolveren, wat in dese sake sal dienen te geschieden.

Is mede gesproken van ‘t geschill tusschen Thonis Commerzn en de secretarie, en van Sche-
venhusio bekent gemaeckt, verstaan te hebben, hoe dat se voor 2 dagen te Dordrcht vergadert
sijnde, om soo men mainde te accorderen, ter contrarien den onlust sij vermeerdert, door de
hevige ongestuimicheit van Anthonis, en dat sij van ‘t gene hij gesproken heeft niet en wilde
afweijken ja oock tegens andere onbehoorlijcken was uijtgevaren.   
De broeders well wenschende dat door eenigen goeden middel dese verbitteringe mochte wer-
den weg genomen, doch niet siende dat sulcx als noch soude connen geschieden, hebben best
gevonden sich noch stille te houden, of misschien door de politijcke middelen, de welcke al-
reets bij de handt genomen sijn, een sekerder uijtcomste werden gevonden te meehr alsoo den
kerckenraet, op’t stuck van de gevallen gerechtelijcken costen met authoriteit niet en soude
connen disponeren.

Is uijt de voorgaande acten vernieuwt ‘t gene alreets voor desen is geresolveert, aangaende
de goederen van de oude mannen tot Werckendam, en nodich geacht, de wijle zaliger Wi-
lhelm Snellen, in sijn leven heer van Werckendam, tot opbouwinge van een nieu oude man-
nen huis, op de plaetse van ‘t afgebrande, hadde gemaeckt 300 gulden, dat gearbeijt werde om
de administratie van de voorgemelde goederen te brengen op een goeden voet.    
Dat dien volgende de pacht van de landerijen sal werden genomen in arrest ende Willem Jan-
zn van der Stael, tegens saterdag toecomende, daarop voor recht geroepen om ‘t welcke te
bevorderen, is geauthoriseert H. Schevenhusius.

Administratie van de diakonie            1636 
Daen Corsten outste diaken, heeft gedaen de rekeninge van de penningen, de welcke sij van
wegen den armen, geduirende de tijdt sijner administatie, heeft ontfangen en uijtgegeven, we-
cke rekening gehoort gelandeert en besloet sijnde, is Daen Corsten voornoemt voor sijnen
trouwen dienst voor den armen gedanckt ende daarvan ontslagen.

Is goetgevonden alsoo ‘t getal van de diakenen nu is vermeerdert, dat deselve de administratie
alsoo sullen verdeelen, dat elck van deselve dien last drage voor den tijdt van acht maenden
preciselick, en ten einde van deselve, van sijnen ontfanck en uijtgaaff doe bewijs en rekenin-
gen, alsoo dat daeren tusschen den eersten oft outsten, alles wat uijt te geven is, uijtgeve, en
daar tegen hebbe den ontfanck van de collecten in de kercke en andere incomen uijtgenomen
alleen ‘t gelt van ‘t dootcleet en de turfsacken, de welcke den 2 diaken sal hebben in bewa-
ringe, en ‘t gelt daarvan ontfangen, ende daarvan memorie houdende alles aen den genen die
de voornaemste administratie heeft verantwoorden, ten einden deselve alles brengen in een
rekeninge, ende die vervolgens, alsoo dat den tweeden diaken aenveerden d’administratie van
den eersten, het sijne aen den derden sal overgeven.
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Vorders dewijle de kinderen van Maij Hermans nu mede iet beginnen te winnen is verstaan,
dat de hulpe die se tot noch toe heeft genoten, sal werden vermindert op een halve rijxdaalder,
die men deselve noch eenige, tijdt alle 3 weken sal laten ontfangen doch alsoo dat bij aldien
brengende vondt, sieckte ofte diergelijcken ongeval, haer soude comen te becommeren, dat
men in sulcken gevall, op haer versoeck dese assistentie sal vermeerderen.   

Ende wat aangaat Pleun Deckers, alsoo sij van selfs all eenigen exstra oirdinairen bijstandt
voor desen met dancksegginge heeft ontseijt, en na vermoeden oock voor ‘t gene sij noch ont-
fangt, in corten de diakens sall bedancken, soo is toegestaan dat men deselve tot naer der dis-
positie het ordinaris noch sal laten genieten.

Alsoo Gosuin Joriszn hebbende voor desen in huize gehadt ‘t lant van de armen, en noijt en
heeft gecort de penningen, die sij van wegen ‘t selver landt heeft gecontibueert totte nieuwe
sluise, is verstaan, alsoo sij van verclaart dat sulx met en is uijt bedongen, dat hij gelijck
andre huir luijden van de landerijen in den selver polder, soodanige penningen sal costen aen
‘t gene sij noch heeft te betalen.

Is eijntelik, na dat des heeren name wederom was aangeroepen, de vergaderinge opgebroken
ende in liefde en vrede gescheiden.

Memorie van de retorsie          Retorsie vide ano 1639 
Alsoo de hooch mogende hogen heeren staten generaal om te mainteneren hare hoocheit in
gerechticheit over de Meijerij van ‘s Hertogenbosch (naer dat die stadt anno 1629 was gere-
duceert tot de Vereeniche Nederlanden) hadden laten opprekenderende verscheiden paus
gheestelijcke ‘t samen onder ‘t gebiet van de vijant wonende als oock eenige officieren op-
seggende allen de andere hare sauvegeerde, soo hebben oock hare hooch mogende  predican-
ten ter platten lande contributie aen den vijant betaelt werden, laten waerschouwen om sich
van hare plaetsen, tot voorcominge van swaricheden, te retireren.   

Waerom dan oock Schevenhusio, naer dat hij met een predicatie (die sij met een convoij in de
kercke dede) op den 21 februarij van de gemeente sijn afscheit hadde genomen, getrocken
binnen Gorinchem, ende heeft der publijcken godsdienst, naer dat deselve soo van wegen het
strenge winterweer als andere ongelegentheden eenige sondagen hadde stil gestaen, wederom
bij de Redoute, onder de wacht ende in tegenwoordicheit van een convoij, op Sevenhuisen,
aengevangen den 6 aprilis.
 
Den 11 meij 1636 sijnde pinxsterdag is het heilig avontmahl, welck den voorgaande paesch-
dag om verscheiden inconvencienten niet conde werden gehouden, gecelibreert onder de hoge
boomen bij de redoute op Sevenhuijsen, ende sijn daertoe met kennisse van de respective pre-
dicanten tot Stolwijck en Almkerck geadmitteert eenige lidtmaten uijt deselve gemeenten, te
weten Bastiaen Bastiaenzn, Neeltje Cuinders van Uppel, Adriaen Adriaenzn de jonge Camer-
man, en Jenneken Jans sijn huisvrouwe Maijken Adriaens ende Neesken . . . . . . .  weduwe
van Maren van Almkerk, item Cornelis Brender ende Maijken Wouters, Dircksen van Emic-
hoven, Herman Melis secretaris tot Sleewijck met Petertjen . . . . . . . . . sijn huisvrouwe.      

Absent sijn geweest Christiaen Snellen, Gerrit van Houweningen, sijnde van huis item Lam-
bert Vervoorn, Cornelis Janzn, Dirck Janzn van Gelder om disterenten.
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Biddach           1636
Op den 20 augusti is gehouden biddag, den welcken de hogen heeren staten hadden geordo-
neert om Godt te bidden, dat hem gelieven van dese landen af te wenden den zware  pestilen-
tie, en het veltleger te nehmen in sijn bewaringen.

25. Kerckenraet
Op den 28 septembris is er na de predicatie gehouden kerckenraet bij de Redoute op Seven-
huisen, ende sijn geweest tegenwoordig neffens d’andre broeders van de kerckenraet oock de
welcken, ter occasie van selve onlust en moeijte tussen die van de gerechte en eenige ingese-
tenen sich nu eenige weken hadden afgescheiden, item Jacob van den Hövel, out oudeling,
met Daen Corsten oud diaken, daertoe versocht sijnde.   

Nae aenroepinge van ‘s heeren naam, heeft Schevenhusig te kennen gegeven, dat hij om rede-
nen hem daertoe moverende voor acht dagen aen de gemeente van de predickstoel hadde be-
kent gemaakt dat hij was van meiningen van de kerckenraet te versoeken een attestatie, aan-
gaende sijnen dienst, leere en leven, begeerde hij aldus brederen iet daertegens was voorgeco-
men, ofte soo hij selve iet hadde, ‘t selve te willen openbaeren.   
Is daerop een schrifftelijck attestatie (door Ds. Velthuisius bedienaer des heiligen evangelij
tot Gorinchem geschreven) voorgelesen.   
De broeders hebben alle een drachtelick verclaert dat se tegens Schevenhusiun, sijnen dienst,
leere en leven niets en hadden, en bereijt waren de voorgelesen attestatie te onderteijckenen,
maer alsoo daar in werde gesproken van de bestraffinge der ongeregelde, geven bij deselve
gelegenheit te kennen die drie, de welcke sich nu eenigen tijdt hadde afgesondert, dat sij
meijnde dat sij de bestraffingen ende clachten, waarmede sij waren beschuldicht, als of sij
oorsake waren van de moeijten onlangs geresen, niet verdient hadden, seggende niets anders
gesocht te hebben als het welvaren van de gemeene ingesetenen.   
Waerop deselve geantwoort en bejegent sijnde, met ernstige vermaninge om te arbeijden tot
ruste en vrede, te mehr alsoo Schevenhusio van wegen sijn absentie daer in weinig doen con-
de, in de voorschreven attestatie van allen met onderteijckeninge bevesticht en goetgevonden
dat sulx van de andere out ouderlingen en out diakenen mede soude gesieden d’welck oock
gedaen is.

Is bekent gemaeckt dat de vrouwe van Werckendam in saken van Maijken de moeder van
Aert Leenartzn hadde gesproken met Schevenhusio, ten einde den kerckenraet aan deselve
wilde laten volgen seker bedde ende eenige andere dingen bij haren vader Adriaen Wouterzn
(de welcke ten huise van Jan Janzn de Kremer, daer sij van diakenen was bestedet, was over-
leden) naergelaten.   Ende ‘t selve toegestaen.

Is mede geconsenteert dat Maijken Hermans soude ontfangen eenig subsidie tot de reparatie
van haer huise, dat de diakenen tot dien einde soude spreken met een timmerman, om te ver-
nehmen wat daer toe vereijst werde, ende naer gelegenheijt het beste doen om haer te helpen
tot haer voornemen.

Het lesen van de voorgaende acten is uijtgestelt, alsoo de regen niet langer toeliet bij malcan-
deren te blijven.  

Is gevraegt aen de drie van de leden der kerckenraet, dewelcke sich nu eenige tijt, gelijck
oock te voren is gementioneert, van de andere broeders hadden afgescheiden, alsoo van mei-  
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ninge waren daerin te continueren is geantwoort van Peter Daanzn, dat sulx niet en was sijne
meiningen, van Matthijs Janzn dat hij niet mochte het ampt van een diaken bedienen, soo lang
als die woorden waermede sij achtende dat hij in het rechthuis verongelijckt was, niet en wer-
den verbetert waer op eenige debatten vallende, alsoo gheen apperentie was van iet vrucht-
baarder voor desen tijdt te wercken, is de vergaderinge, naer dancksegginge en aenbiddinge
van ‘s heeren name opgebroken en gescheiden.

Biddach           1636 
Op den 3 decembris is gehouden der algemeinen vasten biddach bij de hogen heeren staten
uitgeschreven om Godt te dancken voor sijne genade in ‘t conserveren van dese landen verte-
ren van des vijants gewelt en ‘t ontdecken en breken van desselfden aenslagen en te bidden
dat hem gelieve daarin te continueren ende oock de sware plagen der pestilentie wech te
nehmen.   
Dan alsoo van wegen ‘t perient van de vijant de kercke niet en conden gebruickt werden, en-
de nu oock eenigen tijdt bij de redoute, van wegen het hoge water en veel regens, den dienst
niet hadde connen werden gedaen, heeft Schevenhusen na den middag gepredickt op Herdix-
velt daer die van Werckendam sijnde daarvan gewaerschaut, een groot getal, in ‘t gehoor sijn
verschenen.

Alsoo de hooch moogende hoogen heeren staten bij plaetse van retorsie allerlij publijke oefe-
ningen van de paepsche religie, soo vermede contriebutie betaalt wert, hadden verboden den 2
decembris 1636 ende dat alsoo dat de dorpen, daer mee gewaar werden dat enigen dienst ge-
exerceert werde, daarvoor soude geexocuteert werden soo was het dat tot Werckendam op
Sevenhuijsen, op die plaetse daer ‘t verleden jaer den dienst was geoefent, den selven voor-
taan niet mehr en mochte gedaen werden, dewijle niet anders en was te verwachten als dat die
van ‘s Coninx van Spangiens sijnde de gemeente daervan soude beswaeren.    

Naer dat dan die van Werckendam en Wercken nu een geruimen tijt hadde gefrequenteert de
kercke tot Herdinxvelt (daer oock de kinder ten doop gebracht en de ondertroude geprocla-
meert werden ) heeft Schevenhusig eintelick geresolveert, tot meerder gerijs van de gemeente
den dienst te doen binnen de palassaden van de Redoute op Sevenhuijsen, een plaetse buijten
contributie, d’ welck op den 31 meij 1637 sijnde pinxterdag (‘t volck sittende ten deele op ‘t
lant ten deele in schuiten is aengevangen.

          1637
Den 4 julij 1637 is gegeven attestatie aen Dirxken Siberts huisvrouwe van Jan van Limborch,
corporael tot Herdixvelt, om aldaer te mogen communiceren.

Den 22 julij wert gehouden biddag, uijtgeschreven om te bidden den heere ten einde hem ge-
lieve te segenen de wapenen, de welcke hare hooch mogende hadden nodich gevonden te vel-
de te brengen, soo tot voldoeningen van hare geallieerde, als om te streijden hoochmoet van
den onversoenlijcken der Coninck van Spangien.     

n.b. Breda sijnde ‘s daags te voren belegert, en den 10 octobris ingenomen.

Den 27 september is verleent attestatie aen Engeltje Schevenhuijsen van dat se den 14 junij
1635 tot een litmaat der christelijcken gemeente opgenomen sijnde, haer den tijdt dien sij tot
Weckendam hadde gewoont, eehrlick hadde gedragen, met versoeck om bij de opsienders der
gemeente chrisi tot Deventer in Overijsel voor soodanig aengesien en ontfangen te werden.
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26. Kerckenraet           1637
Op den 1 november naer gedaene predicatie is kerckenraet gehouden op Sevenhuijsen in de
hutte de welcke aldaer bij den capitein T. van Nes was opgeslagen, ende sijn tegenwoordig
geweest alle de leden uijtgenomen Lambert Jacobzn Vervoorn.   

Schevenhusig hebbende aengeroepen met de broeders des heiligen namen en cortelick voor-
gestelt ‘t gene w........... soude moeten werden getracteerteert en gesproken, heeft te kennen
gegeven dat, eer hij in verder handelingen soude connen treden eerst moeste werden afgedaen
’t gene in de voorgaende vergaderinge op den 28 sept. 1636 was aengevangen, nopende die
broeders, dewelcke haer selven van d’andere leden der kerckenraet hadden afgesondert, ende
nu wederom tegenwoordig waren, den welcken hij heeft betuicht, dat hij mehr was genegen ‘t
gepasseerde soo veel als doenlick ware over te sien, als eenige strengicheijt te gebruicken en-
de tegens haer ofte tot eenige nieuwe verkiesinge van andere in hare plaetse te procederen
mits dat se oock haerselven tijdelijcken moeten verclaren en wederkennende tot hare ampten
met der daet afstaen van al ‘t gene met hare tegenwoordige bedieninge niet en is over van
comende.    

Waerop sijnde gehoort haere verclaringe ende ontschuldinge de sake soo verre is gebracht dat
om minnelijcke met malcanderen te handelen, deselve is afgedaen conform dese naer volgen-
de acte de welcke sijnde ontworpen der broederen is voorgelesen ende van allen een drachte-
lick toegestaen.

Alsoo ‘t verleden jaer sekere swaricheit was voorgevallen ende eenige leden des kerckenraet
daerin gemengt sijnde om eenige woorden in ‘t rechthuis gevallen sich hadde afgescheiden,
so is het dat deselve nu wederom compareerde hebben verclaert genegen te sijn in haere dien-
ste te continueren ende deselve tot de meeste stichtingen der gemeente te richten, mits chris-
telijcke vergefinge van van all ‘t gepasseerde, en dat dien persoon, over wiens segge sij sich
hielden ‘t onvreden oock tot het selve vermaent werde gelijck ‘t selve oock is gedaen en naer-
gecomen.

Mr. Jan van Ghielse
Alsoo meester Jan Adriaanzn van Ghielse, geweesen schoolmeester ende secretaris tot Werc-
kendam, aenmerckende de moeijte de welcke dagelijcks wert aen gedaen van ‘s Coninx volck
den genen de welcke op particuliere sauvegaerde sitten, ende vresende dat hem oock dieshal-
ven eenige swarigheit mochte overcomen hadde geresolveert tot veranderinge van plaetse en
aengenomen den schooldienst tot Leerbrouck in de lande van Arkel, soo ist dat den kercken-
raet op sijn versoeck gerne heeft toegestaen dat hem werde verleent een eerlijcke attestatie.

Schooldienst
Voorts alsoo den voorschreven schooldienst wederom metter eerste moesten werden voorsien
ende verscheiden personen daer toe werden gerecommandeert ende haer selven presenteerde,
onder de welcke in sonderheit in considentie quamen Meester Peter . . . . . . . . . . tegenwoor-
dig schoolmeester tot Lekkerlant, ende meester Cornelis Gerritzn Cant van Werkendam, te-
genwoordig schoolmeester tot Almkerk, soo ist dat de broeders, lettende op de sterkste gene-
gentheit van ‘t meeste deel der ingesetenen tot den voorschreven meester Peter, sich hebben
verclaert, alhoewel sij tegens meester Cornelis Cant nieten hadden, evenwel liever te sien dat
meester Peter werde aen genomen, ‘t welck is goetgevonden dat den eedele ambachtsheere
Christiaen Snellen en ‘t gerechte van Werckendam soude werde aengedient.
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Oude mannen goederen           1637
Is gedaen rapport van ‘t proces voor de oude mannen goederen tegens Willem Janzn van der
Stael ende sijn gelesen die stucken als als oock de copijen van den fundatie brief door ‘t voor-
schreven proces mede vercregen, ende is goetgevonden dat om de authentijqe stucken te be-
waren, de sententie (waarin Willem Janzn van der Stael als collector van ‘t hoff van Hollant,
waer aen hij van ‘t gerechte van Werckendam selve hadde geappeleert, wert gecondemneert
sijn rekeninge te doen voor ‘t gerechte van Gorinchem ten overstaen van de besorger der ar-
men tot Werckendam) en den fundatie brief sullen werden gecopieert, ten einde deselve mo-
gen werden gecommuniceert den ambachtheer en ‘t gerechte, en dat men ‘t advijs van deselve
hebbende, den voorts sal resolveren.

Verpachtinge van ‘t armen lant
Alsoo de landerijen toebehorende de pastorij en kercke van Werckendam nu eerst daegs we-
derom souden werden verpacht, soo is goet gevonden dat het lant toebehorende den armen,
alsoo ‘t selve nu uijt de huijr was den selven dage oock in ‘t openbaer, ten overstaen van den
ambachts heer en ‘t gerechte souden verpachtet werden.

Werde voorgeslagen van ‘t copen van eenigen turf voor den armen ende goet gevonden dat
men om ‘t selve te doen soude openen de busse in de publijcke herbergen.

Is te kennen gegeven dat de vrienden van Maijken Doots versochten dat de dootkisten van de
selve ende haere dochter en dochters kinderen tot vijve in getal (sijnde den verleden somer
aen de pest gestorven) ter somme van 14 gulden mochten uijt de beurse van den armen betaelt
werden, ende is verstaen alsoo het incomen van den armen nu clein was, mits soo dickwile, te
doen geschiede niet gepredickt en wert, dat oock de diakens te dier tijdt daer de kiste ge-
maeckt werden, niet eens werden aengesproken, dat men daer in nu niet en conde consente-
ren.

Sijn hiermede de broeders naer dancksegginge tot Godt den heere in vrede en liefde gescheij-
den.
Hermannus Ambrosij Peter Dammiszn
Schevenhusig, Pastor Mathijs Jansen Camp

Op den . . .  novembris is meester Cornelis Kant van Werckendam schoolmeester tot Alm-
kerck in de plaets van meester Jan Chielzn, tot schoolmeester tot Werckendam, op sulcke
conditien als tot dien van Schevenhusio daertoe van den edele ambachtsheere en ‘t gerechte
versocht sijnde, hem sijn voorgestelt.   In welcke aenneminge oock sijn gekent, blijckende bij
de onderteckeninge van de conditien den schout en heemraden in de Wercken belovende aen
de schoolmeester te betalen jaerlix de somme van vijftich gulden meester Peter schoolmees-
ter tot Leckerlant van den welcken in de voorgaande acten was gesproken, was aldaer aen de
pest subitelijcken gestorven.

Op den 14 decembris is verleent attestatie aen Jacobijntje Corsten Verdoorn, van dat se heb-
ben vertoont loffelijcke getuigenisse des edele kerckenraets in den Briel den 1 octobris 1635
tot het gebruick des heiligen avontmaele was toegelaten, ende van dier tijdt aen soo in ‘t waer
nehmen van de publijken Godtsdienst als andersins haer alsoo heeft gedragen, dat men haer
niet en conde weigeren dusdanigen getuichnisse, met versoeck aen de edele broeders dat de-
selve aen de welcke sij sulx soude vertoonen, deselve voor sodanich te erkennen.
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Anno 1638
Den 4 junij heeft Schevenhusius alleene ( alsoo de ouderlingen van wegen de retorsie sich
noch dienden te onthouden) in beijde dorpen gedaen de visitatie, vindende de lidtmaten (uijt-
genomen eenige weinige tusschen de welcke eenige onlust was geresen) in ruste.

Avontmahl in de Redoute
Den 6 junij naer voorgaende predicatie is het heilich avontmahl gehouden in het achterste
deel van de Redoute, sijnde dienmaele ledig, ende sijn geweest absent Jacob van den Hövel
met sijn huisvrouw, Neeltjen en Willem Toniszn met sijn vrouwe, item Peter Dammiszn met
sijn huisvrouwe, Adriaen Brentzn en Beatrix Gerrits, sijnde van huis.

Biddag
Op den 9 junij is gehouden biddach, aengestelt om Godt den heere te dancken voor sijne ge-
wesen genade ende victorie, aen gestelt om Godt den heere te dancken om sijnen segen over
‘t leger en de wapenen, de welcke nu weder in ‘t velt gebracht, om na gelegenheit tot defensie
en offensie te gebruicken.

Alsoo Schevenhusig op den 27 junij te Werckendam was gecomen, sonder nochtans van meij-
ningen te sijn ter selve dage te predijcken, en dat van wegen de veranderinge ende verminde-
ringen van de wacht en andre aangelegentheden, besonderlick dat eenige van ‘s Coninx sol-
daten, (sijnde bij die van de Redoute eenige weken, doch in al te groten vrijheit gevangen ge-
houden) alles hadde bespiet en gezien, niet goet gevonden werden noch veilich genoech de
vergaderinge te continueren.
Heeft evenwel om datter noch eenich volck quam, een predicatie gedaen, den toehoorders aen
seggende dat om verscheiden consideratien ‘t predijken aldaer eenige sondagen soude werden
geschort.
Ende waerbij comende het goetvinden der classie ende dat voorts van wegen het quaet weder
en veel regens den dienst onder den bloten hemel (gelijck tot noch toe was geschiet) niet con-
den werden gedaen, is voorgenomen den selven te doen en ‘t volck best mee conde te verga-
deren (mans en vrouwen op verscheijden uren bisonderlick) op de Redout. 

Retorsie afgedaen siet 21 februarij 1636
‘d Welck evenwel niet en is geschiet, alsoo omtrent dien tijdt als het soude sij aengevangen
de retorsie eens deels afgedaen en binnen de meijerij van ‘s Hertogenbosch bepaelt sijnde
(beginnende nietten 1 januarij stilo novo) den goddienst voortaan is gepleegt in de kercke. 
Schevenhusig dan, sijnde daarvan door het schrijvens van den heeren van de raet van state
aen de drossart van Gorinchem verwitticht den 26 december heeft hem om op den eersten dag
te beginnen, den leste decembris wederom metter voornoemde begeven naer Werckendam.

Anno 1639
De retorsie sijnde aengevangen in februarie anno 1636, ende nu eensdeele, naer vele en lang-
durige sollicitatien van de papen, afgedaen en bepaelt sijnde binnen de Meijerij van ‘s Herto-
genbosch, ophoudende uijt cracht van de brieven van de heeren van den state met den lesten
decembris 1638 (waarvoor Godt heiligen naem sij gepresen) soo is den publijcken godts-
dienst, met sonderlinge blijschap van de gemeente wederom aen gevangen in de kercke tot
Werckendam den 1 januarij.
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27. Kerckenraet           1639
Op den 9 januarij de broederen der kerckenraet vergadert sijnde, en ‘s heren name aengeroe-
pen, is gesproken van de bedieninge des heiligen avontmahl, ende alsoo ‘t selve metter eer-
sten.    
Is oock gesproken van eenige personen, de welcke versochten tot de heiligen tafel toegelaten
te werden, als Neel Kesen, Gijsbertje, de vrouwe van Jan Janzn ende Commerken Melsen van
de welcke is geordineert, alsoo se om eenig schandael bij het leven Joh. Houweningen waar
afgebleven, dat se ernstelick soude werden vermaent, ende naer dat haer berouw den gemeen-
te van den predickstoel soude sijn bekent gemaeckt, soude geadmitteert werden.

Aengaende de 2 andre alsoo se nu hare attestatie soo heeft niet en conden brengen dat se de-
selve tegens de naeste reijse (d’een van Dordrecht, d’andre van Eindhoven) souden besorgen.

Alsoo Peter Dammiszn te kennen gaf dat hij seer onbillich was bejegnet van Anneke Thonis,
de huisvrouwe van Peter Bastiaenzn, soude daerop werdet gelett in de besoeckinge.

Is bekent gemaeckt, alsoo om het overlijden Ds. Abrahami Torentini de gemeente tot Uijt-
wijck door de nabuirige predicanten moeste bedient werden, dat wanneer Schevanhuisij beur-
te soude sijn derwaarts te gaen, op den namiddag alhier door Ds. Cuperus der dienst soude
werden waargenomen.

De saecke van de oude mannen goederen is uijtgestelt tot de naeste gelegenheit.

Alsoo meester Lambert Vervoorn d’outste ouderling voor een tijdt metter woon was vertroc-
ken naer Venetien ende Willem Janzn d’outste diaken nu vele jaren dien last hadde gedragen,
is goedgevonden op desselven versoeck te werden nieuwe verkiesinge ende gestelt dit dobbel
getall, tot het ouderlingschap Jan Pauluszn en Stoffel Peterzn, tot het diakenschap Cornelis
Michielzn van Nes en Jan Janzn van Loon cleermaker.
Is hiermede naer dancksegginge de vergadering in liefde opgebroken

Den 18 januarij is door Schevenhusium en Claes Adriaenzn Cloots gevisiteert de gemeente in
Werckendam en de Wercken, vindende deselve in goede ruste, uijtgenomen weinige lidtma-
ten, die van wegen enig geschill dit mael aen de tafel niet en conden comen.

Den 22 naer gedaene proefpredicatie sijn voor den kerckenraet verschenen Grietjen Joosten
huisvrouwe van Gijsbert Claeszn, Lijsbetjen Adriaens Molenberch, huisvrouw van Gerrit Jan-
zn, Anneken van Houweningen ende Helena Schevenhuijsen, de welcke naer voorgaande be-
lijdenisse des geloofs conform de voorgestelde vragen (de welcke insonderheit de 2 laetste,
sijnde wijtlopich ondersocht, wel werden beantwoort) tot lidtmaten der gemeente sijn opge-
nomen, doende beloften van sich christelijck en godelijck te dragen, en de vermaningen des
kerckenraet sich altijt gehoorsamlick te onderwerpen.
Sijn oock aengenomen Maijken Adriaens huisvrouw van Gerrit Aertzn Bruinswijcker (wel-
cken attestatie van Herdinxvelt is gelesen) als oock Neel Kesen, Gijsbertjen Willems ende
Commerken Melsen.

Op den 23 januarij naer de eerste predicatie werden bedient des heeren heiligen avontmahl,
en waren absent neffens den heer Christiaen Snellen en sijn moeder Jossi Maria Vrancken de
personen de welcke sich oock de voorgaande reijse om haer proces hadden onthouden. 
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Naer de tweede predicatie werden vercoren Jan Pauluszn ouderling en Cornelis Michielzn van
Nes, diaken

Den 20 februarij werden in haere respective ampten bevesticht Cornelis Michielzn van Nes
diaken en Jan Pauluszn ouderlinck, en heeft Willem Janzn gedaen sijne rekeninge.

Den 19 aprilis sijn de lidtmaten der gemeente in Werckendam en de Wercken besocht door
Ds. Schevenhusium ende Peter Dammiszn, deselve (uitgenomen de gene de welcke om haer
proces de voorgaende reijsen hadden geabstineert, als oock (Leen Adriaenzn Potter) bereijt
en genegen om te verschijnen.

Den 23 naer de predicatie is desselfden avont ter presentie van de broederen des kerckenraet
tot een lidtmaet der gemeente opgenomen Gerrichjen van Rietvelt, huisvrouwe van Reinier
Vervoorn.    

Is gedaen rapport van de visitatie en gelesen de attestatie van Gijsbertjen Willems, gegeven
bij den kerckenraet tot Dordrecht.    

Is toegestaen dat Metje Ponsen, de welcke hebben gegeven sekere ergernisse ten tijden Jo-
hannes Houweningij zaliger en daerom vele jaren niet gecommuniceert, nu op haer berouw
en versoeck, ‘t welck oock der gemeente is bekent gemaeckt, wederom soude werden toege-
laten, sijn oock gelesen de getuichnissen Ds. Ambrosij Houweningij en daerop geadmitteert
Dionijs Lambertzn en Eriken Goverts sijn huisvrouw, item Machteljen Peters, huisvrouwe
van Peter Willemzn de molenaer, sijnde nu metter weere gecomen de eerste van Ippel in de
Wercken, d’ander van Almkerck tot Werckendam.

Is gehouden op den 24 aprilis naer de eerste predicatie het heilig avontmael des heeren, ende
sijn boven de voornoemde personen ende d’ordinarise communianten mede aen de tafel ge-
weest juffrouw Emerentie Berx, huisvrouw van ambachtsheer Christiaen Snellen.

Biddach           1639
Den 9 junij is gehouden een extra ordinari vasten bededach geordineert van de hoogen hee-
ren staten om te dancken de heere, dattet hem gelieft heeft tegens het boos en woest voorneh-
men des Spanjaerts en sijnen adherenten, dese landen daerin te continueren en ‘t leger dat nu
wert geformeert te nehmen in sijne bewaringe.

Den 14 junij is door Ds. Abrahamum Gallus, predicant tot Doveren en de Genderen in de lan-
de van Heusden gedaen de visitatie, sijnde, om deselve in de kercken aen dese sijde van de
riviere te verrichten, gedeputeert met Hermanus Ambrosij Schevenhusio.    
De broederen des kerckenraet alle gader tegenwoordig sijn de, ende gegeven hebbende van
malcanderen goede getuighenissen, sijn, met danck segginge tot Godt den heere, vermaent
soo voort te gaen.

28 Kerckenraet
Op den 7 julij is gehouden kerckenraet ende sijn naer aenroepinge van Godts heilige name be-
vonden tegenwoordig alle de broederen, den welcken Schevenhusig heeft gedaen openinge
waerom dat hij se te dier tijdt hadde ‘t samen geroepen, te weten alsoo Mariekjen Adriaens
sijnde onlangs van Hardinxvelt met een eerlijcken attestatie der predicant aldaer gerecomman
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deert ende tot de heiligen tafel des heren toegelaten was betuchticht als of sij haarselven an-
ders comporteerde, als wel beaemde een eerlijcke getroude vrouwe en bisonderlick een sulcke
de welcke door het gebruick van’t heilig avontmahl doet prosesie van de ware religie, dat de
selve hadde laten versoecken dat de broeders van de kerckenraet gelieve daarvan kennisse te
nehmen, ende naer voorgaende oorsaeck oordelen naer behooren.    
Is daerop deselve vrouwe binnen gecomen doende haer beclach over de geruchten, waarmede
sij haer selven beswaert vonde te kennen gevende dat daer toe oorsake hadde gegeven Mari-
ken   . . . . . . . . de huisvrouwe van meester Jaquer . . . . . . . .  chirugijn, van Brussel, de wel-
cke sijnde hier gecomen als soldaet, ende uijt den dienst scheidende binnen Werckendam sijn
residentie hadde genomen.    
Deselve vrouwe ingeroepen sijnde heeft verclaert en bekent dat sij sijnde van haren man hart
en qualick getracteert ende insonderheit na dat se met de voorschreven Marichje Adriaans en
haren man hadden ingewoont, hebbende oock bevonden en gesien dat hij deselve tot mehrma-
len met minelijcke bejegeningen ende oock eenige hantgebaerden mehr als sij oordelen te be-
horen, caresseerde, niet en hadde connen naar laten sich dies te beclagen ende haer misnoegen
te toonen, daer bij voegende dat sij van verdere oneere ofte onbehoorlijcke conversatie met
hare man de voorschreven Marichjen Adriaans niet en conde beschuldigen ende soo men
haer liet ongemoeijt dat sij sich dan oock soude onthouden van het der selven nadeel te spre-
ken.
De broeders hebbende ontfangen dese openinge ende tot meermalen noch gehoort d’ een en
d’ andere, ende met namen de ontschuldingen van Mariken Adriaans, dewelcke oock ont-
kende van meester Jaquet met eenige diergelijcke hantgebaar als gesien werde oijt bejegnet te
sijn, hebben deselve voorgehouden hoe teer datte sij de ehre van een vrouwe ende hoe grou-
welick datter sij de sonde van overspel, en dat ‘t selfde wert begaen en bedreven na christe
leere mattheus 5 ook door onbehoorlijck aansien en begeerte, ende diervolgende oock door al
te vrijen aenrakingen, ende daarom gelijck het seer qualick soude sijn gedaen van d’ eene, bij
aldiense diergelijck hantgebaarden hadde toegelaten, datte alsoo niet min qualick soude sijn
gedaen van d’ andre, bij aldien se een onschuldige vrouwe t’onrechte daarmede becladde dat
Godt niet en can worden bedrogen, en dat sij om niet te gevoelen sijne waen te van ...re naeste
te beswaren met lasteringe, ja oock ongefondeerde ..............en, haer moeste onthouden.  
Voorts alsoo de broeders verstanden dat de voorschreven meester Jaques sijn huisvrouwe
(die het oock selfs bekende) diergelijcken kort tractement, eer sij hier comen woonen, tot
mehrmalen heeft aangedaen, dat oock het voornaemste dat sij tot nadeel van Marickje A-
driaans seijde was geschiet in de tegenwoordicheit van hare eigen en man, bemerkende mede
dat d’en patientie en jalousie van des chirurgijns vrouwe deselve al wat te sehr verruckt had-
den, soo ist dat derselve is aengewesen dat se seer qualick hadde gedaen, dat sij de voor-
schreven vrouwe dies hadde beruchticht ende den qualick spreckenden den mont geopent,
ende sijn beijde ernstelick vermaant, om in het toecomende voorsichtelick te handelen, sich
van allen quaden schijn te onthouden, en sonder malcanderen te injurieren in vrede te leven.   

Ende wat in ‘t bisonder aangaet Marickje Adriaans alhoewel de broeders na den eert van den
christelijcke liefde van haer genae het beste willen hopen ende van hare onschult een goet ge-
voelen hebben, nochtans om dat ‘t geruchte nu is gespreijt onder de gehele gemeente dat men
in sulcke saken sijn onnoserheijt soo niet ter vollen can betonen, maer wel voornaemlick om
dat se tot Hardinxvelt noch woonende, door onvoorsichticheijt tot eenige opsprake (soo veel
de broeders connen oordelen) eenige occasie heeft gegeven, soo is ‘t dat deselve om alle er-
gernisse en verdere opsprecke voor te comen oock ten goede van Mariken Adriaans selve,
hebben goetgevonden deselve te raden, sich eenige reijsen (ten minste een half jaer) van de
tafel des heeren sich te onthouden, ten einde sij daren tusschen continuerende en sich wel en   
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eerlick te dragen, de broeders haer niet alleen sonder achterdencken  wederom mogen toe la-
ten, maer oock op goeden gront voor hare ehre spreken ende de laster monden, soveel moge-
lijck is, stoppen en bedwingen.
Het welcke is goet gevonden dat haer in de visitatie sal werden aengeseit.

Aangaende de bedieninge van ‘t avontmahl is geordineert, dat het op sondag toecomende, dan
10 julij, d’ eerste reijse sal werden voorgestelt, ende op den 31 gehouden.      

Sijn hier mede de broeders nae dancksegginge totter heere in liefde gescheijden.
Hermanus Ambrosij Schevenhusig   Pastor 1639
Pieter Dammiszn
Jan Pauwelsen

Den 27 julij is in beijde dorpen door de predicant ende Jan Pauluszn als ouderling gedaen de
besoeckinge.

Op den 30 daaraan naer gedaene predicatie is opgenomen tot lidtmaat der christelijcke ge-
meente Thomas Corneliszn.   

Is gedaen rapport van de visitatie en gelesen d’ attestatie van Adriaen Huijgen en Maijken
Jans sijn huijsvrouw sijnde van Sleewijck comen woonen in de Wercken.     

Is oock toegestaen dat mede sullen mogen communiceren, mits brengende attestatien tegens
naeste reijsen Gerrit Thoniszn ende sijn huisvrouwe, gecomen van Waelwijck, sijnde een
cleermaker en lidtmaten der gemeente tot Besoijen, item Grietjen Arlaner van Dordrecht
dienstmaagt van joffrouw Emerentia Bercx, ambachts vrouwe tot Werckendam .

Is op den 31 julij gehouden het heilig avontmahl ende hebben neffens d’ andere lidtmaten me-
de gecommuniceert joffrouw Berx, de moeder van de ambachtsvrouwe, item Aart Michielzn
met sijne huisvrouw, van Dordrecht, absenten sijn geweest Elsjen Jacobs  Aechtjen Adriaens
en Jenneken Gerrits, sijnde in de craem, Jacob Adriaenzn met zijn huisvrouw ende Willem
Thoniszn met zijn moeder en huisvrouw, wegen hare dist........ Item Janneken Gerrits, sijnde
van huis.

Den 19 october heeft Schevenhusius in beijde dorpen gedaen de visitatie van de lidtmaten der
gemeente, geassisteert met Jan Adriaenzn Cloots ouderling, waarvan oock is gedaen rapport.  

Den 22 ende is daermaels mede opgenomen Jan Janzn de halfbroer van meester Cornelis
Cant.

Is daerop den 23 bedient het heilig avontmahl des heeren, ende sijn geweest absent joffrouw
Thonis, Maijken Adriaens, Gouda Cornelis, Aert Michielzn en Jan Vervoorn.

Danckdag voor het sinke van de Spaensche vloot in Duins          1639
Op den 9 november is gehouden een solemnelen danck en bededach, uijtgeschreven om Godt
te loven voor de grote victorie, de welcke de heere heeft verleent de vereenigde Nederlande
den 21 october, wanneer den admirael Maerten Harperzn Tromp (hebbende te voren den 16
september de grote Spaensche vloote, bestaende daer in bij de 70 meest grote en geweldige
schepen onder den admirael Don Oquenda, waermede ontrent 27000 mannen, met weinich     



-49-

schepen aengetast ende in Duins onder Engelant ingejaigt en besett gehouden) deselve aldaer
heeft bevochten en geslagen, sulx dat de schepen meest sij genomen en verovert, gesoncken,
gebrant, gestrant, ende de weinige overgebleven seer geharaseert en beschadicht en voorts
den almachtigen te bidden, dat hem gelieve sijne gunste over dese landen en plaets te conti-
nueren.

29. Kerkenraet           1639
Is kerckenraet gehouden ende sijn naer aen roepinge van den here name bevonden tegenwoor-
dig alle de leden.      
Is gevraegt of de broeders iemant van de leden der gemeente wisten, dewelcke bisonderlick in
de visitatie diende aengesproken, ende is bij die gelegenheit gesproken van enige lidtmaten,
dewelcke sijnde om seker disserent voor eenige jaren getreden in proces, sich van dien tijt af
hadden onthouden van het heiligen avontmahl, ende naer eenige debatten goet gevonden dat
deselve personen van de versoeninge.

Tot de visitatie om die met Schevenhusio te doen is genoemt Peter Dammiszn ouderling.

Oude mannen goederen.
Is gerapporteert van Schevenhusio dat hij hebbende de sake van de oude mannen goederen
gecommuniceert met den edele ambachts heere en ‘t gerechte (tot dien einde den 10 decem-
bris lestleden in de rechthuise vergadert sijnde) volgens voorgaende resolutie daarvan hadde
gehandelt met den procureur Jonckholt binnen Gorinchem, om door den selven die van der
Stael gerechtelick te vorderen, conform de sententie van ‘t hoff, tot de rekeninge, en dat sij
metter eerste ................... antwoorde.

Is gemaeckt een dobbel getall van eenige personen totte verkiesinge van degene de welcke
soude succederen in de plaetse der broederen des kerckenraets de welk nu volgens d’ orde
moesten werden ontslagen, te weten tot het ouderlingschap Bastiaen Stoffelzn, Jan Adriaenzn
de Greef, Quirijn Wouterzn en Lambert Bastiaenzn, tot het diakenschap Jan Janzn van Loon,
Thonis Janzn van Rijswijck, Reinier Vervoorn ende Stoffel Peterzn.      

Is hiermede de vergaderinge na dancksegginge opgebroken.

30. Kerckenraet
Is wederom kerckenraet gehouden op den 22 decembris, ende naer dat Godts heiligen naem
was aengeroepen ter presentie van alle de leden, bij de hant genomen volgens de resolutie van
de voorgaande vergadering, de sake van die lidtmaten der gemeente de welcke daermaels
was goetgevonden dat over hare questie soude werde aengesprocken.     

Willem Thomaszn van den Hövel sijnde verwitticht en versoekt om tot dien einde te compa-
reren voor de vergaderinge, alsoo hij noch niet bij de ......t en was is nochmaels besonder en
versocht te comen, maer heeft geweigert te verschijnen.    

Is dan ingeroepen Jacob Adriaenzn van den Hövel, de welcke naer dat hem was bekent ge-
maeckt om wat oorsake en tot wat einde hij neffens Willem van den Hövel voorschreven
voor de vergadering was geroepen, heeft gedaen openinge van ‘t gene tusschen hem ende
Willem van den Hövel stont in questie, seggende dat het proces, waarin hij van de selven is
weggetrocken, was niet om den padt maer om het lant selve, in sulcken voegen dat Willem
van den Hövel hem Jacob van den Hövel als mede de weduwe en wesen van sijnen broeder   
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Willem Adriaenzn van den Hövel sochte te onttrecken het selve lant met noch de vruchten
van in de 40 verleden jaren, niet tegenstaende sij het selve van hare moeder hadden geerft, en
selfe de vader van Willem Thoniszn voorschreven als voogt van Jacob en Willem Adriaenzn
bij sijn leven ‘t selfde hem hadde toegedeelt dit Willem Thoniszn voorschreven, om dat hem
van Jacob Adriaanzn was geweigert den padt de welcke hem niet over sijn landt maer voor
uijt na den hoogen dijck, soo Jacob sustineerde, toequam, hem en de voorschreven weduwe
en wesen dese moeijte aendede maer dat hij Willem Thoniszn het proces slappelick vervolgde
en daar door nu soo vele jaren waren geleden, sonder te connen crijgen het eijnde   etc.

De vergaderinge niet connende wechnehmen dit geschill, waarvan de decisie staat bij den
weerltlijcken rechter, heeft evenwel goet gevonden beijde parthijen eerstelick te vermanen tot
billijcken versoeninge, te mehr om dat van wedersijde in den beginne van dit geschil waren
gebruickt verscheiden hevige en injuriense woorden, ende dat se tot daeren toe met malcan-
dren vereenigende, soo sij immers noch van den wilden pleijten, niet anders als wettelick hare
sake mochten vervolgen, en daer en tusschen evenwel met den haeren wederom het heilig a-
vontmahl mochte gebruicken.    

Is dan daarvan gehandelt met Jacob Adriaanzn van den Hövel, de welcken toonende dat het
hem leet was daer hij sijn parthije met woorden in hevicheit soude mogen hebben gequetset
heeft verclaert dat hij wel hadde gewenscht dat Willem van den Hövel mede hadde willen
verschijnen, dat hij niet soude blijven in gebreke tot all wat billich is te verstaen, soo wanneer
sijn wederparthije soude connen werden gebracht tot behoorlijcke vereeninge, dat hij voorts
soude sijn beste daer om sonder vijantschap en bitterheit tegens de personen, sijn recht alleen
voor te staen door goddelijcke en wettelijcke middelen, heeft daerop belooft wederom aen de
tafel des heeren te sullen comen, onder toesegginge van de kerckenraet dat sijn parthijen
(sijnde nu weigerich voor de broeders te compareeren) eehr dat deselve soude werden gead-
mitteert, tot gelijcke verclaringe souden vermaent en gebracht werden.

Is voorgedragen dat Marickjen Adriaens versocht een briefken aen de predikant van Hardinc-
velt, om aldaer te laten doopen haer kint, voorwendende dat seker persoon, die soo ge........
soude gebruicken tot getuige, om dat sij niet vrij en was niet en conde overcomen de broeders
aenmerkende dat de voorschreven Maricken (sonder reden ‘t ontraden sijnde ‘t gene voor de-
sen in haer sake, hoewel tot haren besten, was gedaen, haer selve hadde getoont verstoort, met
sich van dien tijt af van de publijken godtsdienst ‘t eenemael te absenteren) hebben om tot
geen quaet aftedancken oorsake te geven, geraden gevonden ‘t selve versoeck, sijnde van
quade consigquentie, af te slaen, te mehr om dat daer onvrijen persoon lichtelijck een ander
can substitueren.

Is gelesen de attestatie Ds. Capeu gegeven aen Leijntjen Joris huisvrouw van Martin Adriaen-
zn de Bije, en Anneken Joris, huisvrouw van Adriaan Jacobzn van den Hövel en is sodanig
bevonden, dat de broederen deselve gerne tot leden deser gemeente hebben aengenomen.    
Is hierop nae dancksegginge de vergaderinge in liefde en vrede gescheiden.

Hermanus Ambrosij Schevenhusius, Pastor. 1639
Pieter Dammiszn      Cornelis Michielsen

Op den 24 december naer de proefpredicatie sijn opgenomen tot lidtmaten der  gemeente naer
voorgaande belijdenisse en gewoonlijcke belofte Martin Adriaenzn de Bije en Aechtjen Cor-
nelis Kuijcken huisvrouw van Cornelis Adriaenzn soldaat onder den capitein van Nes.      
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Is voorts gedaen rapport van de visitatie de welcke op den 21 december was voltrocken door
predicant en Peter Dammiszn.

Is daarop den 25 december sijnde christdach na de eerste predicatie bedient het heilige avont-
mahl ende sijn bevonden absent, neffens Willem Thoniszn met den sijnen juffrouw Maria
Vrancken, sijnde in Zeelant, Beatrix Gerrits, sijnde in Gelderlant Aert Michielzn en Mariken
Adriaans. 
Van buiten sijn met kennisse der kerkenraet toegelaten Cornelis Mathijszn woonende tot ‘s
Gravenmoer, Barbara Croll van Nietlant en Dirxken Siberts van Geertruidenberge.

Ten selven dage na de tweede predicatie sijn door de meeste stemmen van de broederen der
gemeente, uijt het voorgestelde dobbel getall, vercoren tot ouderlingen Sebastiaen Stoffelzn
en Jan Adriaanzn de Greef, tot oudelingen, ende Reinier Vervoorn met Jan Janzn van Loon
cleermaker tot diakenen.

Anno 1640   Biddach
Den 1januarij is gehouden een vasten bededach, de welcken de hochmogende heeren staten
hadden uijtgeschreven ten einde Godt werde gedanckt voor sijne genade aen de vereenichde
Nederlanden bewesen ‘t verleden jaer, met deselve tegen ‘s vijant openbaar gewelt en listige
aenslagen te beschermen, en van de selve pestilentie, dierte en andere sware besoeckinge, af
te keren en voorts aengeroepen, dat het sijn Godtlijcken majesteit gelieven dit nieuwe jaer en
voortaan te continueren in deselve beschuttinge.

Op den 22 januarij na de tweede predicatie sijn de broeders, de welcke op den 25 decembris
lestleden tot het ouderlingenschap en diakenschap waren vercoren ende op drie verscheiden
sondagen der gemeente voorgedragen, in hare ampten bevesticht, ende heeft tenselven dage
Balther Hendrickzn met Mathijs Janzn van der Camp, van de administratie der armen goede-
ren des verleden jaers gedaen voldoeninge, waerbij Commerken Nelis is toegeseijt neffens
eenen nieuwen rock, een crone alle drie weken tot hare onderhout.

Den 4 aprilis heeft Schevenhusius de visitstie der lidtmaten gedaen in beijde dorpen, met Bas-
tiaen Stoffelzn, ouderling.

Den 7 april is gedaen report van deselve visitatie, ende sijn na gewoonlijcke belijdenisse en
belofte opgenomen tot lidtmaten der gemeente Neeltjen Cornelis, huisvrouw van Cornelis
Janzn Cloots, Catelijntjen Abraham Goorle, huisvrouw van Jan Stoffelzn in de Werken, en
Aentjen Dircks jonge dochter van Ippel, wonende bij Adriaen Janzn Cloots.

Op den 8e  is bedient ‘t heilich avontmahl en sijn geweest absente de vrouwe van Wercken-
dam, en Lijsbeth Cornelis, sijnde in den craem, item Willem Thoniszn met sijn moeder, vrou-
we, suster en swager Isbrant Adriaenzn.

Biddach
Op den 13 meij is gepubliceert en den 16 daaraen gehouden biddach, aengestelt om Godt aen
te roepen om sijn genade en hulpe in de oorloge, waertoe een goet leger werde in ‘t velt ge-
bracht, met intentie om na gelegenheit oock offensive tegens den coninck van Spangien te ge-
bruicken, tot voortplantinge van Gode heiligen woort, en verlossingen van de gene de welcke
tot noch toe onder sijn swaer jock gepraemt sijn gebleven.   etc.
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Visitatie           1640
Den 5 junij sijn tot Werckendam gecomen Ds. Eliac Rotarig en Ds. Ambrosius Houweningen
van de edele clasie gedeputeert om te visiteren, in de lande van Altena en Heusden, de ge-
meenten.
Ende hebben ten selven dage, naer dat de broeders van de kerckenraet tot dien einde waren
bijeen geroepen, tot Werckendam deselve haere commissie voltrocken.

Schevenhusij legerdienst
Hermanus Schevenhusius conform d’ordre des sijnodi van Zuijthollant anno 1639 gehouden
tot Leijden, van der clasie tot Gorinchem gedeputeert sijnde, om den dienst des godtlijcken
woorts waer te nehmen in het veltleger van de vereenichde provincien, is tot dien einde de 18
junij uijtgetrocken ende der 20 in ‘t leger tot Maldigem bij Brugge in Vlaanderen aengeco-
men.  
Ende terwijle bij derselven dienst in derselven quartieren, als oock daarnae omtrent Hulst, i-
tem op den tocht te lande door Brabant en ‘t lant van Cleve voor Gelder, Rhijnvus en eintelik
in het landt van Ravenstein bij de Grave tot Vellip, heeft betreden, soo hebben de edele predi-
canten des quarties van Altena, door ordre des voorschreven clasie, den dienst tot Wercken-
dam waargenomen.

Op den 19 augusti is door Ds. Cuperius (de welcke oock weke te voren, met Bastiaen Stof-
felzn hadde gedaen de visitatie) bedient het heilig avontmahl, waarvan sijn geblecken absent
Isbrant Adriaenzn, Willem Thoniszn met sijn moeder, huisvrouwe en suster, item Thonis Jan-
zn van Rijswijck ende Lijsbeth Molenbercke om differente.

H. Schevenhusius sijnde ontboden op de begravenisse sijnen schoonvader zaliger Luderi Vo-
gelsangi pastori Vianensie (dewelcke geschiede den 9 september) ende bij dat gelegentheit te
Werckendam gecomen, hebbende aldaer gepredickt op den 13 september is wederom verreist
‘s dags daer naer het leger bij Grave.
Ende van daer den 26 september wederom thuis gecomen sijnde (alsoo het leger opbrack en
‘t welck in garnisoen trock) is tot sijnen ordinairisen dienst tot Werckendam weder gekeert.

Den 17 october hebben Schevenhusig en Jan Adriaenzn de Greef ouderlingen daartoe gelast
sijnde van den kerckenraet, gevisiteert de lidtmaten der gemeente ende deselve, Godt danck,
bevonden gedisponeert en bereijt uijtgenomen, eenige weinige die sich voor deser oock om
sekere disserenten geabsenteert) om aen de tafel des heeren te verschijnen.

Den 20 naer gedaene proefpredicatie is ten overstaen van de broederen der kerckenraet naer
voorgaende belijdenisse en gewoonlijcke belofte, tot een lidtmaet opgenomen Jan Janzn woo-
nende bij Joffrouw Maria Vrancken in Johannesen landt.    

Is mede gedaen report van de visitatie, en oock gesproken van sekere ergerlijcke daet van een
broeder der gemeente, doch is goet gevonden (alsoo den tijdt seer cort was) den selver dese
reijse voor de bedienninge des avontmaele niet aen te spreken, maer daerna christelijcken te
vermaenen, als oock Isaac Janzn Engelsman.

Is daerop den 21 october gehouden het heilig avontmael des heeren, ende sijn bevonden ab-
sent joffrouw Berx, vrou van Werckendam , Isaac Janzn, Isbrant Adriaenzn, Willem Thonis-
zn van den Hövel, cumsius, om de oude verschillen.
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31. Kerckenraet 4 novembris  Oude-mannen goederen        1640
Is gehouden kerckenraet en naer dat des heren name was aengeroepen sijn opgelesen de voor-
gaende acte, bisonderlijck van ‘t gene was geresolveert en gedaen in de sake van ‘t oudeman-
nen huis en de goederen daer toe gehoorende.    

Is gerapporteert ‘t gene was gehandelt met Willem Janzn van der Stael, nopende de rekening
van sijn administratie, te weten dat hij den 6 februari lestleden daarvan aengesproken sijnde
hadde begeert tijdt om sich te beraden en dat hem sulc gern was toegestaen, mits dat hij, soo
van meininge was te geven minelick contentement, sulx door sijnen neve Adriaen Floriszn
soude laten weten, dat nu na soo lang wachten, deselve Adriaen Floriszn op’t goetvinden van
de broederen gisteren den 3 novembris gerechtlijcken (blijckende bij ‘t schriftelick relaes van
de stadthouder) gevraecht sijnde tot antwoorde hadde  gegeven, daarvan niets te weten.
De broederen hebben lang genoech gebeijdt, ende niet wel langer de wende wachten, om niet
versteken te werden van ‘t gene door de sententie van ‘t hoff provincial anno 1636 is toege-
kent, hebben geresolveert te versoecken brieven van executie.    

Het welck te doen op te begeerte van de broederen, H. Schevenhusig (alsoo hij doch om sijn
eigen sake in den Hage moeste wesen) heeft aengenomen.    

Voorts hebbende gesproken van eenige aalmoesen, en ‘t gene Jan Aertsen Meuter woonende
in de Wercken soude genieten, te weten alle drie weken drie gulden, is de bijeencomste met-
ter gebede besloten en opgebroken

Biddach
Op den 21 novembris is gehouden biddach, uijtgeschreven van de hogen heren staten, ten
einde Godt werde gedanckt voor de bescherming der landen, tegen ‘t gewelt en listen des vij-
ants en sijnen adherenten, ende alsoo gesien en gehoort werden tekenen, de welcke gemeen-
lijcken sijn voorboden van sware besoeckingen, de heere werde aengeroepen, om sijne gram-
schap van de landen af te wenden   etc.

32. Kerckenraet 20 decembris Oude mannen goederen
Is naer de predicatie gehouden kerckenraet, en de actie begonnen met aenroepinge van heren
heiligen name.  

Is daarop van Schevenhusio geopent, het dat sij volgens den last hem gegeven op den 4 no-
vembris hadde versocht en gecupetrent bij der hove van Hollant v......... van executie tegens
Willem Janzn van der Stael, en den selven daer op door eenen deurwaerder laten sommeren,
waarop tot een antwoorde was gevolcht, dat hij de rekeninge van de oudemannen goederen
soude daer den 8 januarij toecomende.   

Sijn opgelesen de schriften daavan sijnde ende tot naerder gelegenheijt de deputatie van de
gene de  welck van wegen den kerckenraet de voorschreven reckeninge sullen aenhoren.

Is oock bij dese gelegeheit van Schevenhusio gerapporteert, dat hij op saterdach verleden
doende oplesinge van ‘t voorschreven aentwoort edele gerechte met eenen, conform de be-
geerte aen hem gedaen, hadde gesproken van de huir van voorsten deel in ‘t armenhuis, als
oock de rente van de hondert gulden op ‘t dorp staende, doch dat de resolutie noch verwach-
tede.
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Is gestelt het dubbel getal van de broeders, uijt de welcke op den schriftdach toecomende sul-
len worden vercoren een ouderling en diaken, te weten Gosuin Janzn Schrieck schout in de
Wercken, en Stoffel Peterzn heemraet aldaer, tot het ouderlingschap, ende meester Adriaen
Berentzn de Vries, en Martin Adriaenzn de Bije tot het diakenschap.

Is gelesen d’attestatie van de kerckenraet tot Dordrecht gegeven aen Geertruit Ochtenbraeck,
woonende bij den ambachtsheer, en gesproken van eenige personen, soeckende mede tot de
tafel des heeren toegelaten te worden.    

Voorts is tot de visitatie om die met Schevenhusio te doen gedependeert Bastiaen Stoffelzn,
en verstaen dat die lidtmaten de welcke na eenige malen sich van selfe hadden geabsenteert,
om verschijden reden dese mahl souden werden voorbij gegaen, en naer dat iet was gesproken
van sekere alweesen, en geresolveert dat Jan Aertzn soude ontfangen.         

In de 3 weken, is de actie sijnde eendrachtelick volbracht, besloten metter gebede.

Electie van ouderlingen en diakenen
Den 21 heeft H. Schevenhusig en Bastiaen Stoffelzn ouderling in beijde dorpen gedaen de vi-
sitatie, vondende over all herten geneigt tot het gebruick der heiligen avontmahl.     

Den 24 wert gedaen, na de proefpredicatie, report van de visitatie ende sijn tot lidtmaten der
gemeente opgenomen (na dat se van te voren ten huise van de predicant privatum tot noch-
malen waren onderwesen en onderrecht en daerop voor den kerckenraet gedaen hadden belij-
denisse en de gewoonlijcke belofte) Dirck Thoniszn Wijngaerden, Laurensken Siberts, ende
Anneken Cornelis, dienstmaagt van Adriaan Bastiaenzn Clouckert.

Is daerop na de eerste predicatie op den christdach, gehouden ‘t heilich avontmahl en bevon-
den absent Aert Michielzn, Isac Janzn, Isbrant Adriaenzn en Willem Thoniszn cumsuis, item
de vrouwe van Werckendam wegens de sieckte haars kind, Anna Schevenhusio wegens sieck-
te, Janneken de wewe van Stoffel Peterzn en Grietjen Joosten, sijnde in het kinderbedde.    

Na de tweede predicatie sijn mette meeste stemmen der broederen vercoren tot ouderling Go-
suin Janzn Schrieck, tot diaken Adriaen Brentzn de Vries.

33. Kerkenraet 7 januarij    Anno 1641
Is kerckenraet gehouden den 7 januarij ‘s avonts en naer dat de actie metter gebed was aen-
geangen, sijn tegenwoordich alle de ouderlingen en diakenen, uijtgesondert Cornelis Michiel-
zn van Nes, diaken

Isaac Janzn Engelsman
Sijn verschenen Isaac Janzn Engelsman en meester Brent de Vries beijden lidtmaten der ge-
meente, tusschen de welcke alsoo geresen was eenich misnoegen, ende de broederen over het
different, soo d’een als d’ander tot nochmalen hadden gehoort, is bevonden dat de daet van
Isaac Janzn, waarom hij was betuchticht, sodanich was, datsoo oock als niet qualick gedaen
conde werden genomen.    
De broeders dan sijnde genegen om na den aert der liefde geen quaet te dencken, hebben oock
sekere strijdige woorden bij Isaac Janzn gesproken (naer dat sij daarvan eenige oorsake hadde
aengewesen) willen oversien met waerschouwinge om in ‘t toecomende voorsichtelick te wan
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delen, en vermaninge aen beijden om ‘t gepasseerde te vergeven, van malcandren eerlick te
gevoelen ende met woorden en wercken minnelick te bejegenen.    
‘t Welck sijnde van beijden aengenomen en belooft, is hem daertoe gewenscht Godt genade
en segen.

Oude-mannen goederen           
Alsoo Willem Janzn van der Stael, gerechtelick en door een deurwaarder van de hove van ju-
stitie daertoe gesommeert en van wegen den kerckenraet gevonden sijnde hadde gepresigeert
en bestemt den 8 januarij, om voor den gerechte der stede Gorinchem te doen de rekeninge
van de administratie der oude mannen goederen, soo hebben de broederen naer dat bij ‘t ge-
rechte tot Werckendam (op ‘t versoeck der broederen om daerin geasisteert te werden was
verwitticht d’heer Christiaen Snellen, ambachtsheer, gedeputeert Hermanus Ambrosij Sche-
venhusium bedienaar des heiligen evangelij, ende Reinier Vervoorn diaken, om naer luider
der sententie van den hove, over de voorschreven rekeninge te staen, en voorts te doen ‘t ge-
ne sij na bevint van sake soude bevinden en achter nadich te sijn en eerbaarlich, ten einde de
voornoemde armen goederen voortaen mogen werden geadministeert en geappliceert naer be-
hooren, ende is daertoe gegeven en getekent behoorlijcke commissio.    
d’Actie sijnde metten gebede besloten, sijn de broederen in vrede gescheiden.

Gosuin Janzn Schrieck, schout in de Wercken, met Adriaan Berent de Vries chirurgijn, sijnde
op den 25 december lestleden vercoren d’een tot ouderling d’ander tot diaken der gemeente,
naer dat se op 3 sondagen waren voorgestelt en gheen verhinderingen voorgevallen, sijn op
den 20 januarij na de 2de predicatie in haere respective ampten publijckelick bevesticht.

34. Kerckenraet 20 januarij 1641
Rekeninge van de oude mannen goederen

Is kerckenraet gehouden op den 20 januarij en nae d’actie metter gebede was aangevangen,
sijn bevonden tegenwoordig alle de leden, mitsgaders die broederen de welcke in haere amp-
ten ten selven dage waren bevesticht.     

Sijn opgelesen de acte van de naest voorgaande vergaderinge en daerop report gedaen van de
deputatie te dien tijdt gedaen, te weten dat Schevenhusio en Vervoorn vergeselschapt met ter
ambachteheer den 8 januarij lestleden, welcke dag totte rekeninge was bestemt, sich wel
vroech hadden vervoecht na Gorinchem, doch dat se den administrateur met den sijnen had-
den gevonden ongereet,  presenterende wel het dobbel van de reckeninge te geven, daer dat
sij niet comende sulx aen nehmen hadde begeert dat volgens het vonnisse van’t hoff de reke-
ninge mochte gedaen werden dat daerop ‘s daegs daeraan den 9 januarij de rekeninge in de
raetcamer voor den drossart en 2 schepenen was gedaen en opgelesen, sonder dat bekent ge-
maeckt werden de arme bij dewelcke de hulpe was genoten, als oock sonder ten voorschijn te
brengen de quitantien, waarvan de rekeninge in margine meldede.    

Ende alsoo de rekeninge alsoo gedaen, aengenomen, gelaudeert en gesloten was, dat sij nu
daartegens  expresschick hadden gepr................ sulcx dat naer dat men tot mehrmalen hadde
gehandelt, eintelick een ander slot van deselve rekeninge met insentie en uijtdruckingen van
de p...statie was ontworpen acter de rekeninge gestelt, ende bij den drossart en schepenen on-
dertekent is daerop den broederen de voorschreven rekeninge vertoont, ‘t voornaemste van
deselve als oock ‘t gemelde slot voorgelesen, gelijck oock seker advijs van den advocaat Bor-
re tot Dordrecht, waarin diverse vragen aengaende dese sake schriftelick werden beantwoort.
De broederen op alles lettende, hebben goet gevonden in ‘t aengevangen werk te continueren,
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en begeert dat iet mochte werden ontworpen van Schevenhusio, ‘t welck Willem Janzn of den
genen die sijn saken voorstaen mocht werden toegesonden, tot waarschouwinge en vermanin-
ge om den broederen vrijwillichlick eenich contentement te geven, of dat se anders souden
moeten ingaen die wegen, de welcke hen werden aengewesen, en te comen tot haer rechtveer-
dich voornehmen.

Verders heeft Reinier Vervoorn gedaen de rekeningen van den ontfanck en uijtgeef des verle-
den jaers ende sijnde van sodanige sijne moeijte bedanckt, is versocht daerin noch een half
jaer te continueren, ende alsoo Jan Pauluszn en Cornelis Michielzn hebbende 2 jaren gedient
nu moesten werden ontslagen, soo ist dat deselve sijnde van wegen de gemeente bedanckt,
haer afscheit hebben genomen, en is daerop de actie met de gebede besloten.

Ordre aangaende de jonge luiden de welcke sich laten gebruicken om als getuigen te
            staen over den doop van eenige kinderen, gemaeckt en voorgedragen den 3 martij
Alsoo tot mehrmalen was gebeurt, dat bij verscheiden vaders, brengende tot den christelijcken
doop haere kinderen, werden gebruickt tot getuigen jonge lieden, sijnde niet alleen onervaren
in de leere der salicheit en daardoor onbequaem, om van deselve te doen de gewoonlijcke en
behoorlijcke belijdenisse, conform de vragen van het gebruickelijck formulier maer oock on-
geregelt van leven, als frequenterende en gebruikende de herbergen, dansspelen en diergelijke
lichtverdige ongeregeltheden, van hoedanige, alsoo se werden bevonden seer qualick te bele-
ven haeren eigenen doop, weinich hope is dat se sullen sorge dragen dat sulx geschiede van
de gene over welchen doop dat se staen, en ‘t selve nochtans te doen belove ende aennehmen,
alles streckende tot een seer sondige en ergerlijcke bespottinge van dat waardige sacrament en
heiligen actie.
Soo is’t dat naer dat sulx was gecaticeert mette broederen des kerckenraets, nae de eerste pre-
dicatie op den 3 martij alle bij malcanderen sijnde, is goetgevonden, dat nae de 2 predicatie
en bedieninge des doops daer op volgende, de christelijck gemeente daarvan soude werden
aengesproken, en van het ampt van de soodanige getuigen duidelick onderwesen, met waar-
schouwingen dat voortaan soodanige getuigen niet en souden werden toegelaten, ende dat
jonge lieden, soo se sich in ‘t toecomende daertoe wilden laten gebruicken, souden gehouden
sijn eerst voor den predicant te verschijnen, om in de leere des heiligen doops en andre voor-
naamste pointen der christelijcken religie ondervraegt en onderwesen te werden, ten einde
alsoo het heilich teken des genaden verbonts met behoorlijke eerbiedinge moge werden be-
dient en ontvangen, ende door het weeren van de ongeregelde van sulcken eerlijken werck der
liefde (waer toe sij haerselven onbequaem  maecken) de sulcke te beschamen ende d’ insolen-
tien wat te toomen en bedwingen.  Factum.

Den 26 Martij is met kennisse van de broederen der kerckenraets verleent attestatie aen Cor-
nelis Matthijs, sijnde voor eenigen tijdt van Werckendam vertrocken naer ‘s Gravenmoer.

Den 27 heeft H. Schevenhusio en Adriaanzn de Greef, ouderling, soo in de Wercken als Wer-
ckendam gevisiteert, vindende de lidtmaten der gemeente in vrede, alleen dat sekere moeder,
om dat se meinde, dat door ‘t gene op den 1 martij was gesproken tegens de lichtvaardigen
vergaderingen en brasserijen (dewijle haeren soon nu eenigen tijdt daarin was geweest een
van de meeste) haer wat gegeven oorsake tot offensie, haer selven ‘t onvrede toonde.    
De welcke sijnde naer behoren bejegent ernstige waarschouwinge, is de sake genohmen in be-
denken.
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Sijn oock voorbijgegaen Isbrant Adriaenzn en Willem Thoniszn met den sijnen, als de welcke
haer selven voor desen tot nochmalen hadden geabsenteert, en bij den kerckenraet goet ge-
vonden was, deselve wat te laten geworden.
 
Op den 31 martij, naer dat ‘s daags te voren was gedaen report van de visitatie, is bedient ‘t
heilig avontmaal des heeren, absenten sijn geweest Isbrandt Adriaenzn ende Willem van den
Hövel cumsuis, en Bastiaentjen Paulus, de vrouwe van Werckendam met haere dienstmaegt

 
Gerti Vechtenbroeck, sijnde te Dordrecht, Gijsbertjen Willemdr leggende in de craem, en
Dirck Thoniszn Wijngaerden, sijnde op de begraefnisse van een nae vriendt aen de Dussen.    
                        

35. Kerckenraet 14 april 1641 Mr. Bastiaen Willemzn Moerman
 secretaris tot Werckendam 

Op den 14 april naer de tweede predicatie is gehouden kerckenraet, de welcke sijnde aenge-
vangen metten gebede sijn bevonden tegenwoordich alle de broeders.     

Is bekent gemaeckt dat meester Bastiaen Willemzn hebbende (sonder dat hem eenige recht-
vaardige oorsake was gegeven) nu en dan getoont, dat hij soo op den predicant als andre waar
‘t onvrede, sijnde op den 25e  december lestleden gecomen tot Herdinxvelt, hadde versocht
aldaer te communiceren, bij brengende tot dien einde verscheiden vreemde redenen, als dat
hij tot Werckendam sijnde stadthouder en representerende den ambachtsheer, aldaer niet en
werde gerespecteert, bisonderlick van den predicant, dat men hadde aengenomen een diaken
den wecke hij soude bewijsen te hebben hem gestolen sijne ehre, te sijn een leugenaer en
meinedich, en dat hij gheen gehooren vondt als hij claechde.     
Dat deselve meester Bastiaen te Gorinchem op den 8 april lestleden, sijnde den dach der clas-
sic oock diergelijcke en andre injuriense woorden hadde uijtgeworpen ten huise van Adriaen
Helmichs, seggende gelijck hij oock ‘s dags te voren hadde gedaen te Herdinxvelt, dat hij de-
selve dingen der clasic wilde clagen, dat hij nochtans niet sijnde gecompareert, nu noch (ge-
lijck men speurde) sich liet verluijden, ‘t selve te sullen doen de naeste reijse.     

De vergaderinge hebbende mede gehadt de lecture van verscheiden pointen aangaende ‘t
compotement van de voorschreven meester Bastiaen, soo geduirende sijne schooldiensten
aen verscheiden plaetsen, als andersins item bericht van sijn machinatien tegens den armen,
in’t tegenstaen van van ‘t betalen van sekere sommen den selven toecomende, met dreiginge
van de gemeente de hant te sluiten om aen de armen niet mehr te contribueren en dergelij-
cken.     
Is geresolveert ende eendrachtelick verstaen hoochnodig te sijn te versoecken dat d’eerste bij-
eencomste van ‘t gerechte den kerckenraet moge in staen, om al ‘t gene voorschreven is den
edele ambachtsheer en schepenen van Werckendam bekent te maken, ende voorts met ernst
arbeijden tot t’gene nodich is, om die losse tonge in te binden, dat quade en ergelijke exepel
te sluijten en d’onruste in de gemeente, dewelcke dien mensche schijnt te soecken voor te co-
men.   
Is metter gebede besloten.

Alsoo den kerckenraet, op den 17 aprilis sijnde in den rechthuise bij den ambachtsheere en
schepenen, meester Bastiaan hadde doen afvragen
Ten eersten, of hij hijkens hielt voor een lidtmaet der gereformeerde kercke ? 
Ten tweeden, off hij den kerckenraet hielt voor sijn partij ? 
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Ende tot antwoort hadde becomen op ‘t eerste, dat hij voor desen een lidtmaet der gerefor-
meerde kercke was geweest, en bij die religie wouwde te leve, en te sterven, op het tweede
dat hij tegens den kerckenraet niet en hadde, maer tegene H. Schevenhusium, ende hij daerop
was vermaent oock ‘t gerechte gebeden hem als een dienaer van haer collegie daer toe te wil-
len houden, om sich van den kerckenraet te sisteren, ten einde met goede orde mochte werden
ondersocht ‘t gene tot sijner laste was voort gebracht, en ‘t selve niet alleen bij hem was ge-
weigert, maer oock naderhant werde gehoort noch in sijne ongestuimicheit voort te gaen.    
Soo is gestatueert den voorschreven meester Bastiaan Willemzn tegen den naesten sondag
voor den kerckenraet te citeren.        Actum den 28 aprillis 1641.

36.  Kerckenraet, den 5 meij
Is gehouden kerckenraet en heeft Schevenhusius naer dat des heren name was aengeroepen,
en de broeders waren bevonden alle tegenwoordich te sijn, gedaen opening van sekere aenbie-
dinge, de welcke den ambachtsheere aen hem hadde gedaen uijt den name van Bastiaen Wil-
lemzn Moerman, te weten dat hij wel wilde verclaren, ‘t gene hij van Schevenhusio hadde ge-
seijt, gesproken te hebben om dat hij meinde daer toe reden te hebben, maer dat beter onder-
richt sijnde, leet was, en voorts tegens hem, sijn eehre leere en leven niet te hebben, mits dat
Schevenhusius wederom soude toonen leetwesen van ‘t gene waermede bij hem misseijt had-
de, dat Schevenhusius wel soude sijn vergenoegt geweest met de voorschreven verclaringe
van meester Bastiaen, maer niet te connen verstaen tot eenige schult bekenninge, aengesien,
of hij wel meester Bastiaen hadde tegengesproken en volgens sijn ampt bestraft over sijne
onredelijck en onchristelijcke machinatien, streckende tot mackelijcke beroovinge van den
armen, evenwel noijt en soude blijcken, dat hij hem eijts misseijt ofte misdaen hadde, is hier-
mede niet anders gesocht en werde na alle apparentie als dat meester Bastiaen Schevenhu-
sium voortaan, met eenigen meerderen schijn, te veijliger soude mogen lasteren, als hebbende
sulx voor desen tot meermalen aen verscheijden predicanten, ter plaetsen daer hij school-
meester is geweest bewesen.      
Is mede te kennen gegeven dat den voorschreven meester Bastiaan Schevenhusius, weigerde
op de voornoemde conditie de voorschreven saticfactie aen te nemen, tot meerder bewijs van
sijn onbedachte lossicheit, hadde doen citeren tegens den 27 meij voor de hooge vierschaar
van ZuijtHollandt, na allen schijn om Schevenhusium daarmede te verschricken en tot het
aenvaerden van de gemelde voldoeningen te praemen.     

De edele broeders hebbende alle ‘t voorschreven verstaen en nodich vindende door alle mo-
gelijcke middelen de stouticheijt van dien nie..sche te bedwingen, hebben geresolveert, alsoo
hij nu niet en was verschenen, dat hij van nieus soude werden geciteert tegens den 12 meij
toecomende om te antwoorden op de clachten nu wederom tegene hem vernieuwt, aangaende
sijn ergerlick en onchristelick comportement, streckende tot verbrekinge van goede kercke-
lijcke ordre ende onteeringe van vrome lidtmaten. is daerop de vergaderinge naer aenroepinge
van der heeren name, gescheiden.

37. Kerckenraet den 12 meij
Is wederom kerkeraet gehouden op den 12 meij en begonst metter gebede, waer nae is te ken-
nen gegeven dat meester Bastiaen den 10e  tijdelick door een briefken bij den schoolmeester
aen sijn huijs gebracht, volgens de resolutie van den 5 meij, was geciteert doch er is niet ge-
compareert, dies vernieuwt sijnde de voorgaende clachten, is goet gevonden dat hij tegens
over 14 dagen nochmaele soude werden gedaget, met expresit waarschouwinge, dat aldien hij
in sijne weigeringe en contumacie tegen hem naer behooren te procederen.   
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Ende naer dat van sekere saken raeckende de diakonij en ‘t repareren van ‘t armenhuis was
gesproken, is de actie met dancksegginge tot Godt besloten.

38.  Kerckenraet den 26 meij 1641
Is nochmaele op den 26 meij gehouden kerckenraet, na den middach, ende sijn naer dat den
name des heeren was aengeroepen, bevonden tegenwoordich behalven de ouderlingen en dia-
kenen in der tijt (uijtgesondert Bastiaan Stoffelzn, sijnde van Godt den heere besocht met
cranckheit) Peter Dammiszn en Jan Pauluszn beijde out ouderlingen, tot de vergaderinge om
redenen mede versocht en geroepen.   

Is te kennen gegeven dat meester Bastiaen Willemzn door den schoolmeester den 22 meij te-
gens desen dag volgens voorgaande resolutie was voor de derde reijse geciteert met waar-
schouwinge dat het was de laetste reijse, ende dat hij continueerde in sijne weigeringe, de ker-
ckeraet soude sijn genootsaeckt, oock van wegen sijn contumacie, in sijn absentie naer behoo-
ren tegens hem voort te varen.     
Is daer bij gevoegt van Schevenhusio, dat hij sijnde den 23 spade thuisgecomen heeft ontfan-
gen seker schrift van de voornoemde meester Bastiaen, ‘t welck den broederen sijnde voorge-
lesen is bevonden van desen inhout, dat hij niet en was van meninge voor den kerckenraet te
compareren, als sijnde den selven niet onderwerpen, dan was bereijt ten overstaen van eer-
lijcke mannen, ten huijse van den predicant ofte elders te comen en de sake in minne af te
doen, om verdere questien en ruine van sijn huisvrouwe en kinderen voor te comen, dat oock
Schevenhusig op den rechtdach hem geleijt niet en hoefde te letten etc. begerende dat men
met de kerckelijke proceduren tegens hem niet en wilde voortvaren. etc.     
Is mede gelesen d’antwoorde hem daer op toegesonden, mede brengende onder anderen dat
Schevenhudig, gelijck hij noijt en hadde geweigert alsoo oock noch bereijt was tot minne-
lijcke afhandelinge van de sake, soo veel als sulx conde geschieden sonder quetsinge van sijn
ehre, maer aangaende den rechtbank, dat hij niet en sach, hoe hij conde naerlaten den selven
waar te nehmen, sonder te cort te comen in dat respect, dat hij geerne de overheit toedroeg,
ten ware dat hem deselve door denselven bede, ofte iemant van gelijcke qualiteit werde op-
geseijt.     
Noch heeft Schevenhusig te kennen gegeven dat van wegen den voornoemde meester Basti-
aan hij was versocht door Adriaen Corsten schepen tot Werckendam, om den rechtdach te la-
ten voorbijgaen, also meester Bastiaan den selven niet en soude waernehmen, en voorts te
verstaen tot een minnelijcke afdoeninge, dat voorts de huisvrouwe van meester Bastiaan noch
dier morgen met weenende ogen schichtelick om ‘t selve hadde aengehouden, hem met vele
woorden versekerde dat haeren man met een dronken hooft daer toe gecomen was maer dat de
sake te Dordrecht noch niet en was bekent gemaeckt, en daerin niet en soude gedaen werden. 
  
Dat hij Schevenhusig daardoor bewogen sijnde hadde aengenomen, hoewel hij te Dordrecht
meinde te compareren ende hem selven tegenwoordich te toonen, of misschien iet tegens hem
mochte werden ingebracht maer dat hij enenmaal over haeren man noch niet en soude clagen,
dat hij oock sijn beste soude doen dat in den kerckenraet tot nadeel van den selven, noch
gheen resolutie soude werden genomen, het welcke Schevenhuisig begerende van de vergade-
ringe bij deselve is geconsenteert en toegestaen.      
Is daerop voortgebracht en gelesen een authentijck extract uijt de clasicale acten, bevattende
de depositien van de edele Ds. David du Pire, Slaetsius, Corsmanao, Genius, Emmichovio
ende Marsilius Rotario, respective predicanten tot Babilonienbroek, Heusden, Baartwijck,
Andel, Aelburch ende Herdinxvelt aangaende de lasterlijcke beschuldingen wegens Scheven-
husiu ende den diaken tot Werckendam bij den voornoemde meester Bastiaen uijtgeslagen.  
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Sijn versocht Peter Dammiszn en Jan Pauluszn de vergaderinge te dienen met openinge van ‘t
gene hem bekent was van de versoeninge tusschen meester Adriaen Brent de Vries tegen-
woordig diaken en meester Bastiaan voorschreven op den 26 Julij 1639 getroffen.    
En hebben deselve broeders verclaert goede memorie daarvan te hebben, dat de voornoemde
partijen ten huise van de predicant in haere tegenwoordicheit met betuiginge van ‘t gene ge-
passeert was over en weder te vergeven, met malcanderen waren vereenicht.   

Is ingeroepen meester Cornelis Gerrits Cant, ende is den selven voorn gelesen sekere memo-
rie van eenige dreigementen op den 29 september 1639 bij den voornoemde meester Bas-
tiaen Willemzn Moerman uijtgeworpen, daerop uijtcomende dat hij hem liet verluiden dat
den predicant en schoolmeester moesten werden afgesett, en bisonderlick dat sij gaende ge-
stoot uijt de kercke en slaende met sijnen rotting op de steenen soude hebben geseijt: sulle wij
hier van eenen Westphaling ect. en daarna als de schoolmeester iet wilde seggen tot verant-
woordige, weg weg, ghij moet al mede voort.  
Is den voornoemde meester Cornelis G. Cant gevraecht of hij niet des tweede daags daaran
sulx Schevenhusio heeft verhaelt en geclaecht, als duchtende, dat den voorschreven meester
Bastiaan iet soude mogen voornehmen tot sijnen schade, heeft daerop den voornoemde mees-
ter Cornelis G. Cant verclaert ‘t selve alsoo waarachtich te sijn, en van verscheiden personen
verstaen te hebben sulcken woorden van meester Bastiaen gesproken te sijn dat hij oock sulx
noijt en hadde ontkent, maer alleen gelochent, dat hij hem selfe die woorden hadde hooren
spreken.   
Is van de vergaderinge versocht dat daarvan mochte werden gedragen goede kennisse, aenge-
sien meester Bastiaen ‘t voorschreven ontkennen en dat Schevenhusius soude geseijt heb-
ben, dat meester Bastiaen maer secretaris was (daer hij oock stadthouder ware) nam tot een
fundament, om denselven van onwaarheit te beschuldigen.  
Is daarop de sake gelaten in terminie en soo alsso stont, ter tijdt en wijle soude blijcken, wat
contentement meester Bastiaen den geladeerden, volgens sijne aenbiedingen, vrijwillich
soude mogen geven.

Is oock gesprocken van Willem Thoniszn van den Hövel, dewelcke sijnde geweest in proces
tegen Jacob Adriaenzn van Hövel (‘t welck nu al voor eenigen tijdt door seker accoort bij
commissair in den Hage is afgedaen) met sijn moeder, huisvrouwe en swager Isbrandt A-
driaanzn eenige jaren van ‘t heilig avontmael was afgebleven, ende alsoo de huisvouwe van
de voornoemde Willem Thoniszn hadde geopenbaert dat sijlieden wel gern wederom wilden
sijn geadmitteert is goet gevonden dat se tot dien einden souden werden aengesproken, ende
is, om ‘t selve met den predicant H. Schevenhusio te doen.
Gedeputeert Gosium Janzn Schrieck ouderling.     

Is daerop den name des heeren aengeroepen ende de vergaderingge in liefde gescheiden.
Hermanus Ambrosij Schevenhusig    ecclesiastes    1641 Jan Jansen
‘t hant merk van Bastiaen Stoffelen
Jan Adriaanzn Greef R. Vervoorn

Biddach
Op den 29 meij is gehouden biddag, dewelcke was uijtgeschreven bij de hooch mogende hee-
ren staten, om den heere te dancken voor sijne genade en bescherminge tegen ‘t gewelt en lis-
ten des vijants etc.als oock dat sijn majesteit heeft belieft de saken des coninx, van Castilien,
in verre afgelegene quartieren, sodanigen confusie te laten comen en vervallen, dat hem ge-     
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heele coninckrijcken en lantschappen, (Portugal, Algarven, Catalanien, Brasilien etc.) sijn
besweken en afgevallen etc.  mitsgaders te bidden dat den goede Godt gelieve te segenen de
wapenen en ‘t leger bij de hoochmogende heeren staten (niet willende soo goede gegenheit
versuimen ofte verwaerlosen) alreets te velde gebracht.   etc.

Visitatores classie                  1641
Op den 4 junij sijn tot Werckendam aengecomen Ds. Johannes Cuperus en Ds. Gerardus
Vinckius predicanten respective tot Sleewijck en Meeuwen, bij de edele classie gedeputeert
en afgesonden, om in den lande van Heusden en Altena de kercke te visiteren.  

Den kerckenraet sijnde vergadert en des heeren name aengeroepen, na dat de edele gedepu-
teerde soo metten predicant, als ouderlingen en diakenen bisonderlick hadden gesproken, en-
de na den staet der kercke met goet genoegen vernomen hebben tot verder opbouwinge van
deselve gewenscht des heeren segen.     
Is bij dese gelegenheit den kerckenraet bekent gemaeckt van Schevenhusio, hoe dat sij weder-
om, sedert de laetste vergaderinge, door Adriaen Corsten schepen, van meester Bastiaen Wil-
lemzn Moerman aengesocht, hadde aengenomen den selven te hooren spreken.     
Dat deselve bij hem gecomen sijnde, met aenbiedingen van behoorlijcke satisfactie te sullen
geven en verbeteren ‘t gene hij hadde geseijt en gedaen, tot crenckinge van de ehre sijnes per-
soon ende dienstes, hij Schevenhusig naer dat hij meester Bastiaen verscheiden stucken,
waerin dat hij hem hadde verlopen, met ernst hadde aengewesen, ten versoecke van meester
Bastiaen hadde ontworpen seeckre acte van schultbekenninge en belofte etc. de welcke de-
selve oock gern en gewillichlick ten overstaen en in tegenwoordicheijt van Adriaen Corsten
schepen en Reinier Vervoorn hadde onderteeckent.     
Is daerop deselve acte der broederen voorgelesen ende te kennen gegeven dat de eerwaarde
classie, ‘s daags te voren vergadert binnen Gorinchem deselve mede hadde gelesen, ende oor-
delende dat men het daerbij conde laten blijven den inhout daervan hadde te boeck gestelt.     
Voorts alsoo meester Bastiaen sonder reden niet alleen qualick hadde gesproken van Sche-
venhusio, maer oock van eenen diaken tot Werckendam, en hoewel hij denselven niet en had-
de genoemt, nochtans genoech werde gesien dat hij daer mede meinde meester Adriaen
Bernts de Vries, is verstaen dat in de voorschreven acte ‘t gene tot nadeel van den selven was
gesproken, genoegsaam werden wederroepen maer soo iemant soude mogen achten, dat d’
een ofte d’ ander noch meerder satisfactie soude moeten hebben, dat daervan den kerckenraet
ter naesten vergaderinge soude connen oordelen, voor den welken oock meester Bastiaen, uijt
cracht van de voorschreven acte is gehouden te compareren en te doen behoorlijcke vercla-
ringe.     
Waertoe oock soude connen dienen dat de acte ofte inhout daarvan met uijtdruckinge van den
name van meester Adriaen Berntzn werde te boeck gestelt.   

Is daernae ingestaen om Cornelis Gerrit Cant schoolmeester tot Werckendam ende na dat
hem was voorgelesen ‘t gewoonlijcke formulier ende hij verclaert hadde gelesen te hebben en
toe te staen der christelijcken catechismis en Nederlandse belijdenisse ende de canan....... des
sijnodi nationaal van Dordrecht, ende vorders sijns ampts vermaent, heeft met belofte van
sich daernae te sullen dragen ‘t voorschreven formulier onderteckent.    
Is daerop alles mette gebede besloten.

Vereeninge van Jacob Adriaanzn en Willem Thoniszn cumsuis etc.
Alsoo seker differenten tweedracht, mitsgaders een onminnelick proces nu eenige jaren her-
waerts was geresen en geweest tusschen Jacob Adriaenzn van den Hövel en Neeltjen Dircks
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weduwe van zaliger Willem van den Hövel ter eenre, ende Willem Thonis van den Hövel
cumsuis ter andre sijde, daer mede inbegrepen Isbrant Adriaenzn van wegen sijnen sone, van
welck droevich geschil oock gehandelt is op den 22 decembris anno 1639, ende in ‘t voor-
schreven proces door een sententie interlocutoir bij commissarisen van de eedele hove van
Hollant was geeindicht, soo ist dat de voorschreven personen op heden den 16 junij 1641 in
de pastorij vergadert sijnde, naer voorgaende debatten en daerop gevolgde vermaningen, ten
overstaen van H. Schevenhuisen, Gosuin Janzn Schrieck, Jan Adriaanzn de Greef.

Reinier Vervoorn en Jan Janzn van Loon, leden des kerckenraet, sijn verder met malcanderen
sijn vereenicht, ten einden de voorschreven Willem Thoniszn van den Hövel met sijn huis-
vrouwe en moeder, als oock Isbrant Adriaenzn, tot het gebruick des heiligen avontmaele,
waarvan sij sich nu lange hadden onthouden, neffens d’ andre mochte wederkeren met de be-
lofte van malcanderen voortaan te beweijsen behoorlijcke vrientschap en liefde.

Beatrix Gerrits en Anneken Aerts           1641
Op den 28 junij sijn oock met malcandren versoent Beatrix Gerrits van Holthuisen, weduwe
zaliger Johannes Houweningen, ende Anneken Aerts huisvrouwe van Willem Thoniszn van
den Hövel, over sekere woorden, waermede de voornoemde Beatrix haer selve achte gele-
deert en waervan de voorschreven Anneke toonde leetwesen, ende dat ten huijse van Beatrix
Gerrits ten overstaen ende in tegenwoordicheijt Hermanus Schevenhusij.

Avontmael
Naer dat door H. Schevenhusiu op den 26 in de Wercken ende den 27 in Werckendam waren
besocht de lidtmaten der gemeente, door denselven Schevenhusiu, geassisteert van Jan A-
driaanzn de Greef (in de plaetse van Gosuin Janzn Schriek, sijnde den 19 junij, seer haestich
overleden) ende daervan op den 29 junij naer de proefpredicatie was gedaen, gelijck oock van
de getroffen versoeningen report aan de kerckenraet. 

Hebbende oock ter selver tijdt gelesen d’ attestatie bij den predicant van de Dussen verleent
aen Anneken Janzn van Gelder weduwe van Thonis Geerlaken.

Soo is op den 30 junij gehouden het heilig avontmael.

Ende sijn behalven de ordinaire lidtmaten aen de heiligen tafel des heeren mede verschenen
AMBROSIUS JANZN SCHEVENHUISEN ende ANNA HOEVEMANS lidtmaten der gereformeerde
gemeente tot Steinfurt, vader en moeder Hermanus Schevenhusij.     

Sijn wederom gecompareert Isbrant Adriaenzn en Willem Thonis van den Hovel, met sijn
moeder en huisvrouwe item Bastiaentje Paulus na dat deselve in de visitatie over haer onbe-
hoorlick afblijven behoorlick was aengesprocken, als oock Geertrui Vechtenbroeck naar
voorgaande vermaninge en belofte van sich voortaan van de geselschappen, die haer niet en
voegen, te onthouden.     

Absenten sijn geweest de ambachtsheere met sijn moeder en huisvrouwe, mitsgaders Anne-
ken van Houweningen, sijnde getrocken naer Noordeloos om te sijn bij de hele maisatie van ‘t
houwelijck tusschen Nicolaas de Connick drossart aldaer, en joffrouw Elisabeth Snellen.     
Item Anneken Damen sijnde cranck, ende Martin Adriaenzn de Bije en Leintjen Joris sijn
huisvrouwe om onlast.
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39.  Kerckenraet.  14 julij           1641
Is kerckenraet gehouden op den 14 julij, naer de 2de predicatie, en met den gebede aen gevan-
gen.  Sijn mede geweest tegenwoordich Peter Damiszn en Jan Pauluszn out ouderlingen nu
wederom versocht om de vergaderinge te versterken, te mehr om dat den ouderling Gosuin
Janzn Schrieck van de heere uijt dit leven was thuis gehaelt.     

Sijn gelesen de acte van de voorgaande vergaderinge en daerop noch maele den broederen,
sijnde nu completer, bekent gemaeckt ‘t gene met meester Bastiaen Willemzn was gehandelt,
ende voorgelesen de acte bij denselven gegeven ende ondertekent, luijdende als volget: alsoo
ter occasie van sekere aensprake gedaen aens eedele gerechte tot Werckendam, van wege d’
arme van de kercke aldaer, door Hermanus Ambrosij Schevenhusium, bedienaer des heiligen
evangelij om te genieten voor den armen sekere penningen belooft bij ‘t voorschreven ge-
rechte voor het gebruick van een deel des armenhuises in denselven dorpe, als oock de verkie-
singe van sekeren persoon tot het diakenschap in deselve gemeente en andersins, eenigen on-
last was opgenomen bij Sebastiaen Willemzn Moerman en geopenbaert door sekere propoos-
ten bij verscheiden predicanten, als mede dat hij Schevenhusium voornoemt (naer dat hij bij
den selven eerst was geroepen voor de kerckenraet) hadde voor recht ontboden, soo is’t dat
den voorschreven Sebastiaen Willemzn Moerman, om wech te nemen alle alreets geresen
moeijten en vordere voor te comen, mits desen verclaert, of hij wel verruckt door haestige
passien en menschelick misverstandt, heeft gemeent tot ‘t gene hij heeft geseijt en gedaen,
eenige reden te hebben, nochtans beter berecht sijnde, daarvan te hebben leetwesen, ende dat
hij op den persoon, ehre, leere en leven van de voornoemde Schevenhusio niets en heeft te
seggen, den selven houdende voor een eerlick neerstich en getrouw leeraer, sich oock becla-
gende, dat hij den selven soo onbedachtelick heeft geciteert voor ‘t gerichte, ende tot sijnen
naedeele iet heeft gesproken, als oock ‘t gene soude mogen schijnen te gaen tegens de ver-
kiesinge van een diaken ende de versoeninge met denselven, op den 26 julij anno 1639 ten
overstaen van de voornoemde predicant en twee ouderlingen, getroffen.    

Belooft voorts den selven Sebastiaen Willemzn Moerman, niet alleen hem selven christelick
en stichtelick te dragen, maer oock des noot sijnde, en ter begeerte van den meergemelte Her-
manus Ambrocius Schevenhuisio, ‘t sij van den edele kerckenraet ‘t sij voor het eedele ge-
rechte, te doen gelijcke verclaringe, ofte oock te paseeren behoorlijck en genoechsame acte.   

Dies hij oock verwacht en vertrouwt, den selven Schevenhusig alle ‘t sij kerckelijcke ‘t sij
werltlijcke proceduren, alreets aengevangen ofte noch te beginnen tegens hem te desen oorsa-
ke, volgens sijne belofte sal staken en laten varen.     

Actum ter presentie van Adriaen Corsten schepen tot Werckendam desen 2 junij anno 1641
ende bij mij Sebastiaen W. Moerman, als oock Adriaen Corsten ondertekent als oock Reinier
Vervoorn, diaken der gemeinte, daerover mede versocht en geroepen was ondertekent Sebas-
tiaen Willemssen Moerman secretaris tot Werckendam, Adriaen Corstiaenzn, R. Vervoorn.   
De broeders des kerckenraets ten meesten deele oordelende dat men de voorschreven sake
mits dat Schevenhusig in de gegeven satisfactie contennement name, daer bij soude laten, ge-
lijck oock de edele classic verstaen hadde, heeft meester Adriaen Brent de Vries, sijnde mede
door voornoemde meester Bastiaen merckelick verongelijckt (also hij bij de voorschreven
handelinge niet en was geweest tegenwoordich, gelijck hij achte dat behoorde, hij daerdoor
soude voldaen wesen) begeert dat daerop mochte gelett, en meester Bastiaen, om voor den
kerckenraet tot dien einde te compareren geconstingeert werden, is geopent ende uijt de voor-
gaande acte nochmaels aengewesen, dat hij soo ‘t hem geliefde, soude in de voorschreven     
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vereeninge mede connen werden begrepen, doch soo, dat bij aldien hij ware van meiningen
noch wijders te presederen, den weg daertoe noch open stondt, ende is geresolveert, dat mees-
ter Bastiaen tegens de naeste gelegenheit en bij eencomste soude geroepen en daertoe soo het
doenlick gebracht werden, als sijnde crachte van de acte hij hem alreets onderkent, daer toe
gehouden en is bestemt den 25 julij.

Is gesproken van de oudemannen goederen en goetgevonden dat Schevenhusig, als sijn reijse
soude vallen naer ‘s Gravenhage, over die saecke soude nehmen schriftelijcke consultatie en
advijs van een rechtsgeleerde, ende sich daerna reguleren.

Alsoo Ds. Rotarig predicant tot Herdinxvelt nu tot verscheiden reijsen in de houwelijcken
staet hadde bevesticht personen, waervan d’een of d’ander te Werckendam woonden, d’eene
sonder te eisschen attestatie van de proclamatien, d’ander sonder dat hij d’ondertroude, te
Werckendam de geboden hadde laten versoecken, alles tegen d’orde van de kercke en poli-
tijcq ordonantie van de heeren staaten van Hollandt, soo is verstaen dat sijn edele door Sche-
venhusius uijt name des kerckenraet sal werden aengesproken en versocht, sich aen de goede
orde, om alle confusien te verhoeden, te willen houden.

Jan Aertzn Muijter is toegestaen, dat voor hem eenich nodich lijwaet sal gecocht werden.

Reinier Vervoorn diaken der gemeente, heeft gedaen de rekeninge van den ontfang ende uijt-
gaef der aalmoesen, en sijnde van wegen sijne moeijte bedankt, is hem daerin gefuecedeert
(opt goedvinden van den kerkenraet) meester Adriaen Brentzn de Vries.     

Waerop de acte metter gebede is besloten, en sijn de broeders in vrede gescheiden.
Hermanus Ambrosij Schevenhusig 1641
Ecclesiastes  Bastiaen Stoffelen
Het merck van Jan Adriaenzn Greef  R. Vervoorn
ouderling  diaken

Memori van den derden groten brandt tot Werckendam 
ende in de Wercken, op den 20 julij 1641

Op den 20 julij omtrent 1 uijren naer den middach is in Werckendam wederom onstaen een
groten brandt.  De welcke beginnende aen een schuir, staende achter het huis van den Swarten
leeuw, voor desen bewoont bij Cornelis Corneliszn ouden Heer en Oeijken Claes, (terwijlen
men doende was met denselven aldaer te blusschen en de schuir neder te trecken, ende ‘t vier,
overmits den stercken zuijdtwesten windt en grote droochte was overgevlogen, aenstekende
het achterhuis van Adriaen Janzn Cloots, en voorts andre) soo sehr heeft genomen de over-
handt, dat ontrent in een uijre tijdt sijn verbrandt 82 huisen, te weten 64 in Werckendam, ende
d’andre in de Wercken, met bijnae een gelijck getall van achterhuizen en schuiren, en daarin
veel huisraet, vischgereetschappen hout, hooij en andre dingen, tot sehr grote en jammerlijcke
schade.  
Van welcke huisen de uijterste sijn geweest in Werckendam naer beneden ‘t huis van Peter
Dammiszn schoenmacker en Ewout Michielzn daer tegen over, in de Wercken ofte den hoeck
naer Sleeuwijck de huisen van Adriaen Everden en Jan Stoffelzn, ende aen de Wiel de huisen
van Peter Joppen en Jan Aertzn Meuijter alles afbrandende, behalven dat Isbrant Adriaenzn,
Wouter Wouterzn, Thomas Janzn Schildt, Cornelis Thijs en Thonis Janzn  van Rijswijck
(wiens huijs onlangs nieu opgebouwt en noch sonder dack was) haere voorhuisen ter meesten 
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hebben behouden, sonder dat voorts iet ongeschent of of onverbrant is gebleven, als de ker-
cke, pastorij, met een schuirtjen van Adriaen Peterzn.   
De kercke bij dit droevich ongeluck sijnde vervult met volck, geborchden en halfgebranden
huisraet heeft den godtdienst aldaer ‘s volgenden daags niet connen gepleecht werden, te
mehr om dat het dorp overal noch sijnde vol viers van wegen het brandende en smoockende
hout, turf, hooij, riet (waervan noch over 5 weken vier werden gevonden) men allesints moes-
te besich sijn met blusschen en dempen.
Ende die is geweest den derden groten brandt in den tijdt van dertich jaren waervan de eerste
is geweest anno 1611, den tweden in den jaere 1619 den 13 martij.

Alsoo bij den voorschreven brandt mede was verloren het gemeene armenhuis, ende ‘t selve
niet wel conde werden herbouwt, uijt de ordinaire middelen van de diakonij, te mehr om dat
ook de wooningen, en huisjes van verscheiden armen de welcke tot noch toe d’aelmoesen
hadden genoten, waren afgebrandt, ende de selven oock, om onder dack te comen, moesten
bijgestaen werden, soo is’t dat den kerckenraet op den 25 julij naer de predicatie bij malcan-
deren sijnde, heeft goet gevonden, naer ‘t exempel van andre in gelijcke gelegenheit, te ver-
soecken de hulpe van de naestgelegen steden, te weten Dordrecht, Rotterdam, Gorinchem en
Schoonhoven, mits dat van ‘t gene soude werden geobtineert, iets soude werden gecontribu-
eert tot opbouwinge van de afgebrande schoole.     

Het welck sijnde des selfden daags gecommuniceert met die van den gerechte, sijn om sulx
voor eerst bij den magistaet en kerckenraet tot Dordrecht te bevorderen, gedeputeert H. Am-
brosius Schevenhusig en Bastiaen Stoffelzn ouderling. 
De broeders des kerckenraet op den 5 augusti vergadert sijnde ten huise van Bastiaen Stof-
felzn ouderling is report gedaen, van ‘t gene Schevenhusig met den voornoemde ouderling op
den 26 en 27 julij, en wederom op den 1 augusti alleen, soo bij den achtbare magiestraet als
eedele kerckenraet tot Dordrecht was verricht, en dat uijt sekere ordinare collecte de welcke
aldaer was gedaen voor den huisarmen en voorts uijt den voorraet der diakonij was geconsen-
teert de somme van een duisent guldens.     
Is geresolveert dat daervan tot de schole soude werden besteedt vijfhondert guldens, bij pro-
visie     
Voorts naer dies sekere somme bij Aert Michielzn de Hulten aen Bastiaan Stoffelzn overge-
sonden aen verscheidenen behoeftige en afgebrande was gedistribueert is geordineert dat de
resterende penningen en ‘t gene noch verwacht werde, soo tot opbouwinge van ‘t afgebrande
armenhuis als onderstant van de afgebrande armen, soude aengeleijt werden.     
Is voorts Schevenhusig versocht en hem gegeven schriftelijck commisie om de sake van de
armen te vorderen bij die van Rotterdam, Gorinchem en Schoonhoven.  

Ende darenboven geconsenteert aen Jan Janzn Kremer tot opbouwinge van sijn afgebrande
huisjen de somme van vijftich gulden, mits gevende acte, van die als hij sulx soude vermo-
gen, den armen te restitueren.
Op den 18 augusti heeft Schevenhusig aen de kerckenraet gerapporteert ‘t gene sij bij de res-
pective magistraten en kerckenraden tot Gorinchem der 9 Schoonhoven der 14 ende tot Rot-
terdam der 15 en 16 hadde verrichtet, te weten dat allesints hadde ontfangen goede hope van
eenige hulpe van den armen.     
Heeft voorts den kerckenraet aengetelt de somme van duisent guldens, bij die van Dordrecht
verworven, gelijckse hem ‘s daags te vooren ter presentie van Bastiaan Stoffelzn binnen Dor-
drecht waren aengetelt bij Aert de Hulten die deselve somme uit handen van de heer Anthonij
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de Sont, boeckhouder van de diakonij, hadde ontfangen, met bijgaende acte en specificatie,
als noch vijf en veertich gulden, sestien stuivers geprocureert bij den voornoemde Aert de
Hulten 

Is naerder geresolveert het armenhuis op d’oude fundamenten, soo groot en lang als het te vo-
ren was geweest met weinich veranderinge te hertimmeren en metter eerste ‘t bestek te maken
Op den 30 augusti (naer dat den 25 aen Crijn Wouterzn was bestedet het timmeren van het
houtwerk aen’t armenhuis, volgens geschreven besteck, voor 75 gulden is aen Jan Peterzn van
Waelwijck cumsuis het metselwerck voor 110 gulden, met noch eenige anderen arbeijt aen
andre.    

Voorts heeft Schevenhusig gerapporteert sijn wedervaren tot Rotterdam ende de penningen
aldaer geobteneert (gelijckse hem daags te voren op ‘t stadthuis tot Rotterdam, ter presentie
van de edele predicanten Ds. Heidang en Ds. Roostig, bij der substituut secretaris Hessels
waren overgelevert) ter somme van vijfhondert carolus guldens, met bijgaende acte van de
voorschreven secretaris, den kerckenraet aengetelt, en sijn bij d’andre somme geleijt in ‘t
kistjen.

Den 21 septembris is met kennisse van den kerckenraet gegeven attestatie aen Balthes Hen-
drickzn ende sijn huisvrouwe Leintjen Leenaarts, sijnde uijt de Wercken metter woon getroc-
ken naer Giessen Oudekerck.

Den 4 octobris is gedaen door Schevenhusium de visitatie der lidtmaten in de Wercken ende
voorts door denselven met Bastiaen Stoffelzn, ouderlinck, in Werckendam.

Op den 5 octobris naer de proefpredicatie is gedaen rapport van de visitstie ende is tot een
lidtmaet opgenomen Gerriken Jans, huisvrouwe van Willem Jacobzn in de Wercken.

Op den 6 daeraen is na d’ eerste predicatie bedient het heilig avontmael, sijn geweest absent
Martin Adriaenzn de Bije, Joffrouw Emerentie Berx sijn de in de craem, Geertje de weduwe
van Gosuin Janzn, Neeltjen Thonis, Teuntje Corsten en Grietje Adams, sijnde alle belettet
door sieckte.

Op den 20 octobris is bij den kerckenraet toegestaen te verschieten aen de nieuwe schole bo-
ven de 500 gulden alreets daer toe geordineert, ‘t gene noch wert vereischt om deselve be-
quaemelick op te maken, mits dat ‘t selve sijnde gedaen, van wegen ‘t dorp werde gegeven
acte, van de penningen, soo haest als mogelick te restitueren.

Biddach Gennep           1641
Op den 11 decembris wert gehouden biddach, aengestelt bij de hooch mogende heeren staten
generaal om Godt te dancken, dattet hem heeft gelieft de landen te beschermen, ja cronen met
victorie en overwinninge van het sterke huis Gennep etc. en ‘s vijants de s..en te moette ma-
ken. etc.

40. Kerckenraet
Op den 20 decembris is gehouden kerckenraet, ende heeft Schevenhusig, naer aenroepinge
van des heeren heiligen namen, te kennen gegeven dat Gosuin Janzn saliger ouderling in ‘t
eerste jaer sijnen bedienninge was overleden, sonder dat tot noch toe iemant was gestelt in
sijn plaetse, de gewoonlijcke ordre in de verkiesinge van ouderlingen tot noch toe geobser-     
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veert, te desen tijdt niet wel en conde werden gevolicht en onderhouden, ende daerom voor-
geslagen en versocht dat om de voorschreven en andre redenen die broeders, nu in dienst
sijnde, een jaer te langer willen continueeren, ende nu personen noemen, uijt de welcke in
plaets van de overledenen eenen nieuwen ouderling mochte werden vercoren.   
‘t Welck sijnde ingewilicht sijn genomineert totte dobbel getal Wouter Thoniszn en Thonis
Cornelis Croon.    

Tot de visitatie om die ‘s daegs daeraen met Schevenhusio te doen, is genoemt Bastiaen Stof-
felzn.

De verdere saken de welcke den 14 julij waren open gebleven, en ‘t sedert om verscheiden in
convienties en beletselen niet hebben connen werden bij de hant genomen, als oock ‘t lesen
van de voorgaende acten, sijn noch om oorsake uijtgestelt tot de naeste bijeenkomst in janu-
arie.    

Ende is met den gebede besloten.

Op den 21 is de visitatie der lidtmaten in beijde dorpen door Schevenhusium ende Bastiaen
Stoffelzn voltrocken. 

Den 24 naer de predicatie sijn op gewoonlijcke wijse tot lidtmaten der gemeente opgenomen
Floris Jacobzn de Vries ende Grietjen Jacobzn van den Hövel sijn huisvrouwe d’ daags daer-
an sijnde christdach den 25 decembris is gecelebreert het heilig nachtmael des heeren, waer-
van absent sijn gebleven, Cornelis Corsten, Toontje Corsten en Neeltje Thonis, om sieckte,
item Joffrouw Maria Vrancken, en Jan Vervoorn, sijnde belett door ijsganck.

Naer den middagh ter selven dage wert vercoren tot ouderlinck der gemeijnte Thonis Cornelis
Croon, in de Wercken.

Anno 1642
Op den derden januarij, naer dat het met de broederen des kerckenraet was gecommuniceert
en bij denselven toegestaen, is verleent attestatie aen Margretje Adams, weduwe van Dirck
Thoniszn Wijngaerden, sijnde metter woon vertrocken naer Dordrecht.

41. Kerckenraet
Is kerckenraet gehouden op den 19 januarij ende naer aenroepinge van Godts heiligen name
tot een lidt van de vergaderinge opgenomen Thonis Corneliszn Croon, sijnde naer dat hij op
den 25 decembris tot ouderlinck was vercoren en op drie verscheiden sondagen der gemeente
voorgestelt, ten voorschreven dage in’t selve ampt bevesticht.     

Bastiaen Stoffelzn sijnde sieckelijck heeft niet connen compareren.     

Is verschenen meester Adriaen Willemzn Moerman, sijnde geroepen om den selven te hooren
op de clachten van meester Adriaen Brentzn de Vries diaken, en te arbeiden tot volcomen
wechneminge van ‘t gene noch van het voorgaende miscontent resteerde.   

Is dan ten eersten voorgecomen ‘t gene Ds. Mars Rotarig voor den clasic tot Gorinchem tot
last van de voorschreven meester Bastiaan hadde getuicht aangaende eenige meineedigheit
waerhenen oock gehoorde ‘t gene de edele Ambachtsheer bij sekere gelegenheit hadde te ke-
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nen gegeven, dat den voornoemde mr. Bastiaen, ‘t gene deselve daarvan hadde geseijt, wilde
staende houden, waarvan meester Bastiaen heeft gedaen verclaringe, seggende aende voor-
noemde predicant geclaecht te hebben, dat meester Adriaen hadde getrachtet hem, te weten
meester Bastiaen eenen leugenaer ende meineedich te maken, ontkennende wel sterckelick ‘t
gene Ds. Rotarig heeft getuicht geseijt te hebben, daerbij voegende ‘t gene voordese tusschen
hen beijden, aangaende sekere onderteijckende minute, was gepasseert, en waerop meester
Bastiaen gesien hadde.     

Sijn noch voortgebracht verscheiden dingen van cleijnen belange, waer uijt d’ een tegen den
andren hadde geschept eenich misnoegen, de welcke sijnde van den kerckenraet aengehoort
en aldaer overleijt, heeft geoordeelt dat het wel conde sijn, dat ‘t gene tot Herdinxvelt was
geseijt, van den predicant niet te wel en was gevat en verstaen, ende dat dat oock de woorden
van de ambachtsheer niet verder mochten werden getrocken, dat dienvolgende meester A-
driaan behoudens sijn ehre wel conde oversien ‘t gene meester Bastiaen in toornisheit was
ontvallen, te mehr en dat meester Bastiaan doende de voorschreven verclaringe, hem selven
toonde bereijt tot versoeningen, met belofte, van niet alleen eerlick van meester Adriaan te
gevoelen en spreken, maar oock in vrientschap met den selven om te gaen.     
Welck oordeel des kerckenraet meester Adriaan voornoemt sich dan oock heeft eintelick la-
ten welgevallen, ende is de versoeninge also vernieut, dat, naer voorgaende vermaningen, van
beijden is belooft, niet te sullen geloven noch aennemen het aenbrengen van sulcke, dewelcke
soude mogen soecken nieuwen twist te verwecken, maer liever doen d’ een of d’ ander iet
soude mogen voorcomen, ‘t welck onlust soude connen baren, malcanderen daer van eerst in
vrientschap aenspeken, om verder onheijlen te verhoeden.

Rekeninge van de diaken en ‘t nieu armenhuis.
Meester Adriaan Brentzn heeft gedaen rekeninge van den ontfanck ende uijtgeef der diakenij
de welcke sijnde gehoort, gelaudeert en gesloten, is versocht in deselve administratie noch
voor eenigen tijdt te willen continueren.

Is oock door Schevenhusium gedaen de rekeninge van de penningen, bij hem op ‘t versoeck
van de kerckenraet tot opbouwingen van ‘t afgebrande armenhuijs, tot desen tijdt toe ontfan-
gen ende uijtgegeven, ende alles met genoegsame quitantien ende mede kennisse van de broe-
deren hebbende bewesen, is de voorschreven rekeninge bewaart in het kistjen.

Sijn daerna de broederen met dancksegginge tot Godt den heere in vrede gescheiden.
Herm. Ambrosij Schevenhusius        ‘t hant merck van Jan Adriaenzn     R. Vervoorn
Ecclesiactes Werckendamensin de Greef ouderling

Memori van ‘t gene solveerde op den 3 martij 1642
aangaende Jan Aertzn Meuijter

Alsoo Jan Aertzn Meuijter, naer dat sijn wooninge den 20 julij 1641 mede was afgebrandt in
huis was ontfangen bij Cornelis Gijsbertzn en deselve aldaer tot deser tijdt toe de huisvestinge
en gemaek hadde genoten, soo ist dat den kerckenraet met den selven Cornelis Gijsbert is ver-
dragen en overcomen, dat hem daarvan sal werden betaelt de somme van achtien gulden.     

En vorders alsoo denselven Jan Aertszn sijnde out en onvermogende, hem selven sonder
dienst van andre niet en can behelpen, soo ist dat kerckenraet denselven den voornoemde
Cornelis Gijsberts heeft aenbestedet, om denselven boven de wooninge, vier en licht‘t wassen
en havenen van sijn lijwaet en diergelijcken nodich en gemack en gerack, voortaan oock van
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nodige cost en drack te versorgen, en dat alsoo dat de voornoemde Jan Aertzn met soodani-
gen spijse en dranck (soo scherbier als dagelix een weinich bier) als Cornelis Gijsbertzn van
hem selven en sijn huisgesin geniet en gebruijckt, sal moeten vergenoegen en te vrede houden
voor welck huisvestinge, dienst en onderhoud den voornoemde Cornelis Gijsbert heeft be-
dongen en hem van wegen den kerckenraet betaelt sal werden elck vierdeel jaers de somme
van vijf en twintich carolus guldens, waarvan het eerste vierdeel jaers sal ingaen en werden
gereckent van den eersten dag deser lopende maent martij, mits dat ‘t gene tot noch toe aen de
voorschreven Jan Aertzn bij diaken alle drie weken is uijtgereijckt, voortaan sal casseren en
ophouden.     
Voorts sal den kerckenraet voor Jan Aertzn besorgen twee slaeplakens ende een deken, met ‘t
gene sij voorts van cledinge ter noot soude mogen behoeven, als oock jaerlix tot verbeteringe
van ‘t vier, tien tonnen turfs.     
Is mede geconditioneert of het gebeurde dat Jan Aertzn (geduirende dit contract en blijvende
onder de opsicht en sorgen van de kerckenraet) aldaer noch thuis liggende quame te overlij-
den en aflijvich te werden, dat insulcken gevall ‘t vierdeel jaers, dat sal ingegaen sijn, ten vol-
len sal werden betaelt en goet gedaen, dat van ‘t gene van clederen, linnen en wollen, tot sij-
nen lijven gehoorende, sal werden als dan gevonden, bij den voornoemde Cornelis Gijsbertzn
sal blijven.     
Ende eintelick, daer of den kerckenraet of Cornelis Gijsbert, om redenen sulx souden mogen
goetvinden, dat het soo den eenen als den anderen sal vrijstaen met het vierdeel jaers, uijt dit
contrack te scheiden, mits dat de gene die sulx sal gelieven te doen, sal gehouden sijn d’ an-
der partij een maent van te voren te waerschouwen.    

Actum in de kerckecamer tot Werckendam deser 3 martij 1642

Andere memori van ‘t gene is gearresteert, aangaande ‘t bewoonen
van het armenhuis, op den 9 martij 1642

Is voorgedragen aen de kerckenraet dat sekere weduwe, met vijf cleine kinderen, woonende
omtrent Leerdam, versoeckt in huise het voorste deel van ‘t armenhuis, ende te bedencken ge-
geven of ‘t selve soude connen werden toegestaen.    
De broeders hoewel genegen en elck een te gerieven, de handt te bieden en te helpen, noch-
tans wetende dat moest werden gesocht voor de schamele ingesetenen, hebben goet gevonden
nochmale te arresteren en mits desen vast te stellen, ‘t gene voor desen, als men ‘t selve huijs
soude opbouwen, is besloten, te weten dat, om d’ ingesetene niet te vercorten en d’ armen van
andre plaetsen niet herwaarts te locken, de wooninge in ‘t voorschreven huijs vortaan aen
niemant sal werden vergunt, als oude ingeboorene schamele lieden en bisonderlick oude scha-
mele vrouwpersonen, alhier ter plaetse geboren, ofte sulcke de welcke aen een ingeboren ge-
trout sijnde, langer tijdt alhier gewoont hebben ende sich eerlick en weldragen.     

Ende daer het soude mogen gebeuren dat d’ een of d’ ander gedeelte tot profijt van de gemee-
ne armen aen iemant ‘t sij van buiten of van binnen en ingeboren werde verhuist, dat men
sulx niet en sal doen, ten sij de selve levere genoegsame borge, soo voor de besproken huise
als dat sulcken inwooner niet en sal comen tot laste van de diakonij en schade van de
gemeene armen, uijt te vallen.    Actum in de kerckencamer tot Werckendam den 9 martij
1642.

Tot bevestinge van de voorschreven twee memorien van ‘t geresolveer de op den derden en
negenden martij sijn deselve uijt allen name ondertekent.



-70-

Herm. Ambrosij Schevenhusig  Het hantmerk van Thonis Corneliszn
Ecclesiastes  Croon Ouderling
Bastiaen Stoffelen  R. Vervoorn
diaken Meester Adriaens  Jan Jansen

42. Kerkenraet Oude mannen goederen           1642
Op de 15 april is gehouden kerckenraet ende sijnde de actie begonst met den gebeden sijn be-
vonden tegenwoordich alle de broederen.     

Sijn gelesen en onderteckent de voorgaende handelingen, en daer op report gedaen door Sche-
venhusium van ‘t gene hij hadde verricht in ‘s Gravenhage in de sake van de oude mannen
goederen, en den broederen voorgelesen ‘t schriftelick advijs van de advocaet Sisael Moenc,
oordelende dat men oock na rechten soude mogen eijschen dat ‘t incomen van ‘t oudemannen
huijs, dewijle het selve nu niet mehr in esse is, werde geappliceert aen de armen tot Wercken-
dam.    

Is geresolveert dewijl dies aengaende requeste was gepresenteert aen de hoogmogende hee-
ren staten, dat ter naesten dachvaert in de selve sake sal werden aengehouden.     

Is voorgedragen ‘t versoeck van Huibertjen Dachgelt en deselve toegestaen neffens eenigen
oude steen, de somme van 50 gulden tot hout ende pannendack.     

Is mede geresolveert dat men sal toelaten dat Jan Aertzn Meuter sijn dijckstal mette verbete-
ringe in’t openbaer late vercopen, mits dat van de penningen, sijn costgelt, soo verre die mo-
gen strecken, betaelt werde.     

Is oock gesproken van seker ergernisse gegeven door Leintjen Roelven, huisvrouw van Wil-
lem Janzn, ende dat deselve daervan minnelijck aengesproken en vermaant sijnde, haer doen
ende lossicheit niet alleen hadde gesocht te instificeren als geoorlooft maer oock den predi-
cant eensdeels voor hooft maer noch mehr achter rugge, sehr smadelick bejegene, ja oock ge-
roepen sijnde voor den kerckenraet, om haer te hooren, met spijtige woorden hadde geweigert
te comen, ende is verstaen, dat se daer van in de besoeckinge sal werden aengesproken, en
soo sij persisteert en volhart, sal werden vermaent van de tafel des heeren, tot naerder be-
scheijt, sich te onthouden, dat oock haeren man over seker versoeck bij hem tot Gorinchem
gedaen, sal vermaant doch niet gesuspendeert werden. 

Is oock bekent gemaeckt dat Rockus Wouters woonende op de redoute tot Werckendam  had-
de versocht dat sijn kint (sijnde al omtrent 5 weken out) op den 30 martij lestleden mocht ge-
doopt werden voor den middach, maer dat Schevenhusig (sijnde willich ‘t selve te doen op
den behoorlijcken tijdt) hadde geweigert op soodanigen tijdt den doop te bedienen als strij-
dende tegen d’ordre der sijnodi en streckende tot profanatie van den sabbath, dewijle de voor-
schreven Rockus bekende gheen ander oorsake te hebben, waerom hij het juist op dien tijdt
wilde gedaen hebben, als om sekere grote maeltijdt vroech te mogen beginnen ende selfs on-
der de predicatie te houden.     
Dat deselve met misnoegen en getoornt weggaende, ‘t selve hadde versocht tot Hardinxvelt
ende van den predicant aldaar was toegestaen.     
En hoewel Ds. Rotarig van Schevenhusio mondeling gewaarschout sijnde, hadde belooft en
aengenomen, dat hij soude besorgen dat het voorschreven kint naer d’ordre van de kercke te   
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Werckendam op den naermiddach soude werde ten doope gebracht, de sake evenwel soo was
besteken dat Ds. Rotarig gaende elders prediken, ‘t selfde kint door Ds. Portenius, predicant
tot Giesen Nieukerck, in Ds. Rotarig plaetse tot Herdinxvelt is gedoopt geworden.  
Dat oock beijde deselve predicanten de voorschreven maeltijdt, die onder de predicatie is ge-
houden, soo des sondaegs als des maendags hebben bijgewoont etc.   

Is geresolveert dat tegens soodanige onstichtelijck disordre, en ‘t gene mehr in ‘t stuck van
aalmoesen in de busse in de Redout, mitsgaders houwelijxse proclamatien en bevestingen, te-
gens ordre was geplaagt en voorgecomen, uijt den name van den kerckenraet remedie sal wer-
den versocht aen de edele clasie, en daertoe gegeven schriftelijcken commissie.     

De besoeckinge der lidtmaten is geordineert dat sal geschieden des naechtvolgende dags, en
daer in den predicant assisteren Jan Adriaenzn Greef, ouderling.     

Is alsoo de handelinge besloten metter gebede.

Herm. Ambrosij Schevenhusig het hantmerk van Jan Adriaen de Greef
ecclesiastes Ouderlinck
R. Vervoorn 1642

Op den 17 april is gelesen seker schrijven van Ds. Mars Rotarie, predicant tot Herdinxvelt,
aengaende het dopen van ‘t kint Cornelis Dirckzn, soldaet, woonende in Werckendam, susti-
nerende dewijl den capteijn Beaumont der soldaten op sware straf hadde verboden te Werc-
kendam in de kerck te comen, dat hij niet en conde weigeren om deselve en andre redenen
derselve kinderen ter doop te ontfangen.  

De kerckenraet genoech weten de dat sulcken verbodt was gefabriceert bij sulcke die ‘t niet
betaemde, dat men oock met dese dingen sochte d’aalmoesen van de redoute en is goetgevon-
den dat den voornoemde predicant schriftelijck soude werden geantwoort en te kennen gege-
ven dat dit tegens goede ordre was en niet conde werden toegestaen, dat de kinderen van
Werckendam (alls er gheen andere oorsaken waren) te Herdinxvelt souden werden ten doop
gebracht ende wat aengaet het verbott van de capitein datt deselve beter reden hadde te belet-
te het afloopen van de soldaten naer besette wacht, om te schatten de gene die te Werckendam
in den houwelijcken staet, in de avont predicatien, werden ingesegent.   

Quod factuin.

Visitatie
Den 19 april is gedaen raport van de visitatie, de welcke op den 17 aprilis geschiet door den
predicant en Jan Adriaenzn de Greef, en bekent gemaeckt soo de hartneckicheijt van Leent-
jen Roelven, als ‘t gene was wedervaren van Neeltjen Bernden, weigerde te comen ter avont-
maele, uijt misnoegen dat deselve heeft geschept in sekere bestraffinge van de proklamatie
des sabbathte en bisonderlick dat wercken ter bede onder de eerste predicatie, met de grote
maaltijde de welcke daer op onder de tweede predicatie volgen.     

Is gelesen de attestatie Ds. Rotarij gegeven aen Christina Adriaens, huisvrouwe van Willem
Thoniszn, ende is oock Anneken Jans Vetjes, huisvrouw van Adriaen Peterzn in de Wercken,
naer gewoonlijck belijdenis en belofte tot een lidtmaet opgenomen.
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Avontmael           1642
Op den 20 aprilis is bedient het heilich avontmael, ende niet tegenwoordich geweest juffrouw
Maria Vrancken, sijnde bij hare dochter tot Noordeloos, item Wouter Bastiaenzn met sijn
huisvrouwe Jan Pauluszn met sijn vrouwe, om verscheiden quarellen, als oock Cornelis Mi-
chielzn, Willem Janzn met haere vrouwen, uijt oorsake te voren aengewesen.

Predicant tot Herdinxvelt.
Den 11 meij naer de tweede predicatie is in de kerckecamer voor de broeders verschenen Ds.
Joosten Cuperus, predicant tot Sleewijck, bevestigende ‘t gene oock door Schevenhusium te
voren den kerckenraet was bekent gemaeckt, aengaende ‘t gene waarvan op den 28 april
(sijnde den dag van de clasciale vergaderinge) binnen Gorinchem in de kercke was gehandelt
met Ds. Mars Rotario, predicant tot Herdinxvelt, dat naemlick Ds. Rotarius aengesproken
sijnde van wegen de gepleechde disorde, in ‘t kinderen ontijdich bedienen den armen tot Wer-
ckendam toecomende, en ‘t proclameren en bevestigen van houwelijcken aen personen tot
Werckendam woonende, sonder aldaer geboden gehadt te hebben of daervan attestatie te eij-
schen, naer eenige excusen hadde belooft, daer in, gelijck oock in andre dingen sich voortaan
te sullen reguleren naer de ordre van de kercke.     
Ende dat alsoo geschil, ehr dat het werde voor de geheele vergaderinge gebracht (gelijck Ds.
Rotarig sulx hadde versocht ende den kerckenraet mede hadde toegestaen) ten overstaen van
eenige nabuirige predicanten was afgedaen.   
‘t Welck sich der kerckenraet mede heeft laten welgevallen ende is Ds. Cuperius voor sijne
moeijte in desen, vriendelijck bedancket.

Biddach          
Is biddach gehouden op den 18 junij, sijnde aengestelt bij de hoogmogende heeren staten ge-
neraal, om te dancken den heer, de welcke de vereenichde landen ‘t verleden jaer niet alleen
heeft genadelick beschermt, maer oock gesegent met een goede victorie, en te bidden dat sijn
Godtlijcke majesteit gelieve in sijnen segen te continueren en ‘t leger dat nu was te velde ge-
bracht (en daegs te voren van Lith hooger aen getrocken) te geleijden en geluckich te maken,
tot uijtvercoringe van ‘t gene tegen den vijant, tot bescherminge oft oock tot offensie, soude
mogen werden voorgenomende.

43. Kerkenraet
Op den 29 junij is gehouden kerkenraet ende de handelingen met den gebede aengevangen
sijnde, bevonden tegenwoordich alle de broederen.   

Is gecompareert Cornelis Michielzn van Ehs, met den welcken is gehandelt van sijn en sijnen
huisvrou weer absentie van ‘t avontmael des heeren, en gehoort sijnde redenen, dan vermaent
sijnde heeft belooft, niet alleen selve sijne christelijcke plicht te sullen betrachten maer oock
sijn huisvrouwe te onderrichten, om alle misnoegen weg te nemen. 
Is met denselven oock gesproken van eenich verloop van renten den armen toebehoorende en
heeft aengenomen te besorgen dat de arme van ‘t hare sullen sijn verseckert.     

Sijn oock verschenen Peter Janzn Taus metselaer, ende Achtjen Wouters sijn huisvrouwe, de
welcke ter occasie van iet dat vermist was ten huise van de ambachtsheer, hadde getoont ee-
nigh misnoegen, achtende dat ‘t gene te dien occasie was geseijt en geschiet, soude mogen
worden misduijt, om haer ofte haere kinderen te beswaren etc. waerop van Schevenhusio ope-
ninge sijnde gedaen dat hij hebbende daervan met d’een en d’ander gesproken, sich versekert 
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hielt dat de edele ambachtsheer, sijn huisvrouwe en moeder, begroet sijnde, niet en soude
weijgeren te verclaren de voorschreven personen te houden voor vroom en eerlick, en wat
specialijcken belangt dese sake, dat niet alleen ‘t gene vermisset was wederom is te rechte
gecomen, maer oock ten vollen gebleken dat de voornoemde personen en de haere dies aen-
gaende sijn gantschelick onschuldich.     
De kerckenraet heeft verstaen dat sij daervan hebbende acte genoech waren bewaart en ge-
houden, om verdere onheilen voortecomen, haer misnoegen ende clacten (sijnde waer ge-
fundeert op een ijdel vermoeden) te laten vallen, gerust te sijn, en te betrachten ‘t gene dient
tot vrede ‘t welck van den selven, naer eenige verdrietige onderhandelingen ten laetsten is
aengenomen.     

Sijn opgelesen geapprobeert en onderteckent, de acte van de voorgaende vergaderinge, met de
memorien van den 17 en 19 april ende den 11 maij daer op staende.     

Is toegestaen dat Adriaan Bastiaenzn onder behoorlijcke versekeringe sal werden geleent de
somme van 50 carolus guldens.      

Sijn gedeputeert neffens der predicant Bastiaan Stoffelzn oudeling en Reinier Vervoorn dia-
ken, om wegen Pieter Janzn ende sijn huisvrouwe met den ambachtsheer ende desselfden
huisvrouw te sprecken, ten einde van de selfde (gelijck van de moeder juffrouw Maria Vran-
cken alreeds was geschiet) sijnde gedaen de voorschreven verclaringe daer van mochte wer-
den gegeven behoorlicke acte.     

Is daer mede nae danksegginge tot Godt de vergaderinge gescheiden.
Herm. Ambrosij Schevenhusium Mr. Arien Barentzn de Vries, diacken
Ecclesiastes 1642 Jan Jansen

Den 6 Julij heeft Schevenhusig, sijnde van wegen d’oudemannen goederen geweest in ‘s Gra-
venhage gedaen raport van sijn verrichtingen.     

Is voorgelesen d’apostille van de hoogmogende heeren staten ende order gestelt dat daer van
aen Adriaen Floriszn soude werden gedaen gerechtelijck insinuatie.     

Is voorgestelt ‘t versoeck van Juffrouw Anna van der Stael, om met haere dochter en juf-
frouw Coucheren geadmitteert te werden ten heilig avontmale en is ‘t selve toegestaen.

Den 12e  sijn verschenen voor den kerckenraet de voorschreven Anna van der Stael met Ma-
ria Brontfield haere dochter, is juffrouw Maria Coucheren, huisvrouwe van de vaendrich
Brontfield sijn naer voorgaende belofte en belijdenisse tot lidtmaten der gemeente opgeno-
men ende mede geconsenteert ‘t gebruick van ‘t heilig avontmael aen joffrouw Storij weduwe
van Lient Brontfield, sijnde van meningen eenigen tijdt, bisonderlick terwijl het leger te velde
bleef, sich te Werckendam te onthouden.     

Is mede rapport gedaen van ‘t geve soignerde met den edele ambachts heer en sijn huisvrou-
we, te weten dat deselfs confonen de woorden uijtgedruckt in de acten van den 29 januarij
hadden gedaen de versoeninge ende wel mochte lijden dat daervan een schriftelijcke acte
(waervan se oock ‘t onwerp was voorgelesen) werde gegeven, doch is mede bekent gemaeckt
dat d’huisvrouwe van Peter Janzn in de visitatie, als men daer van met haer wilde spreken en
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sulx bekent maken boven hope en verwachtinge ende contari ‘t gene op den 29 junij was aen-
genomen met grote onbeleeftheit en ongestuimicheit was uijtgevaren, continueerde in hare
ongefundeerde toornicheit niet en wilde comen ter avontmale dat oock eenige  andere lidtma-
ten om verschil d’ welck noch niet en conde worden gemiddelt, sich souden absenten.     
Dit op den 9 daer gedaen door H. Schevenhusio en Thonis Corneliszn Croon.

Avontmael           1642
Op den 13 julij is gecelebreert het heilig avontmael des heeren, en sijn tegenwoordich ge-
weest Margarieta Storij weduwe van de Lient Brontfield, Anna van Stael weduwe van Cap-
tein Brontfield met Maria haere dochter, en Maria Coucheren, huisvrouwe van de vaandricht
Brontfield, sijn oock wederom verschenen Cornelis Michielzn van Ehs met Toentjen Bemder,
sijn huisvrouwe, item Willem Janzn met Leintjen Roelven sijn huisvrouw, hebbende aen den
kerckenraet, over ‘t voorgaende, satisfactie gedaen.     
Absentes sijn geweest de vrouwe van Werckendam met Geertruide Vechtenbroek haer meijdt,
zijnde te Dordrecht, Peter Janzn tans Cu uxore, ende Wouter Bastiaenzn met sijn huisvrouwe.

Op den 2 octobrie naer voorgaende voorstellingen des heiligen avontmael heeft Schevenhu-
sius, in beide dorpen, met den ouderling Jan Adriaanzn Greef gedaen de visitatie vindende de
lidtmaten in ruste en meiningen om ter tafel der heere te comen, op eenig weinige na, de wel-
cke van wegen sekere geschillen met andre h............... tot dier godtsdienst niet geestelick en
conden begeven.

Den 4 octobris is gedaen rapport van de besoekingen der lidtmaten en geopent dat seker on-
lust geresen was tusshen Jan Pauluszn met sijn huisvrouw ende de huisvrouwe van Balther
Hendriks ter oorsake van eenig rade, doch dat beijde partijen hadden aangenomen, sich door
‘t gerecht, na hare brieven, sich minnelick te laten scheiden. 

Dat oock Aeltje Wouters d’huisvrouwe van Peter Janzn vroudelick aen gesproken sijnde, als
noch continueerde in hare onwaerachtige beschuldingen tegene den kerkenraet, om dat desel-
ve haar te gevalle niet en wilde aennemen de partijschap tegens de gene die sij meinde dat
haer hadde verongelijcke, sonder dat se evenwel haerselven als partije van deselve wilde stel-
len, met groot onverstant misduidende ‘t gene der kerckenraet tot haren saveus hadde gedaen,
etc.     

Dat oock op ‘t versoeck van Jenneken Gerrits sijnde van Schevenhusio aengesproken Maijken
Adriaens, met spijtige en onbeleefde antwoorden den selven hadde bejegent, schijnende niet
anders te soecken, als dat se genoodicht sijnde tot versoeninge, mochte coomen, van hare
weigeringe en voorts dat door sijn tusschen spreken nu wederom versoent waren Wouter Bas-
tiaenzn ende sijn huisvrouwe Daemken Bastiaens, met Adriaen Bastiaenzn en Sara Thomas
sijn huisvrouw, dat oock weggenomen was de twist tusschen de huisvrouwe van Lambert
Bastiaenzn en Stoffel Pieterzn onlangs geresen.

Avontmael
Op den 5 october is bedient ‘t heilich avontmael, d’welck (sijnde den kerckenraet te voren be-
kent gemaeckt) mede heeft gehouden Magdalena Vogelsano, lidtmaet der gemeente tot Via-
nen.  
Is Cornelia van Dashorst, huisvrouw van Jan Vervoorn de welcke belooft heeft met d’eerste
goede gelegenheit van de kerckenraet tot Spijck te brengen attestatie.    
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Absenten sijn geweest Anna Schevenhuijsen, Erijken Goverts, Laurensken Sijberts, Lijsbeth
Cornelis ende Grietjen Jacobs van den Heuvel, sijnde in den craem en ten deele daarbij sie-
ckelick, is d’ heer Christiaen Snellen, Derik Adriaenzn, Beatrix Gerrits, Neeltjen Stoffels,
sijnde van huis, noch J. Emerentie Berx, Peter Janzn Cu uxore, Jan Pauliszn Cu uxore, om
geschillen en opgenomene onlusten.

Joffrouw Maria Vrancken
Den 7 octobris is gesonden met kennisse van broederen des kerckenraets attestatie aen Jof-
frouw Maria Vrancken, weduwe van zaliger Wilhelm Snellen, sijnde met der woon vertro-
cken naer Vlissingen, ende ondertekent van de predicant en Bastiaen Stoffelzn ouderlinck.

Oude mannen goederen
Op den 26 octobris is den kerckenraet voorgelesen d’antwoorden van Adriaen Floriszn als
colator van de goederen gehoorende tot het oudemannen huis tot Werckendam, die de selve
door den secretarie aen de predicant heeft laten behandigen op den 20 octobris lestleden.     

Ende alsoo de hoogmogende heeren staten nu waren gecheiden, is goetgevonden het replice-
ren uijt te stellen tot de naeste danckvaert.

Joffrouw Maria Coucheren
Den 10 novembris is gegeven attestatie ( naer dat sulx te vooren den kerckenraet was aenge-
dient en bij den selven geconsenteert) aen joffrouw Maria Coucheron, huisvrouwe van N.
Brontfieldt, vaendrich van capitein Stuart tot Breda, dewelcke den 12 julij tot een lidtmaet
was opgenomen.

Oude mannen goederen.
Den 16 novembris werde den kerckenraet voorgelesen de replijgs op de rescriptie van Adri-
aan Floriszn van der Stael, aangaende de goederen van ‘t oudemannenhuis, en goetgevonden
deselve tot vorderinge van de sake der armen, ten eersten ter vergadering van de heeren staten
van Hollandt en Westvrieslant, dit eerstdaegs soude beginnen, in te leveren.

44. Kerckenraet 1642       
Kerckenraet gehouden op den 14 decembris 1642 ende naer aenroepinge van Godts heiligen
name ten presentie van alle de leden, bij de handt genomen de sake van Cornelis Michielzn
ende denselve met ernst aen te sprecken ten einde hij den armen bewijse en geve behoorlijcke
versekeringe van de penningen, de welcke hij van denselven hout op rente, om ‘t welcke te
doen (also hij sijnde onvermogende om uijt te gaen niet en conden comen) hebben aengeno-
men hem te besoecken in sijn huijs, neffens den predicant, alle drie diakenen.    

Vorders also nu eenigen van de broederen, die langst als ouderling en diakenen hebben ge-
dient nu laest moesten werden ontslagen, is met eendrachtige stemmen gemaeckt het dobbel
getal der genen dewelck der gemeente souden werden voorgestelt, om daer uijt te verkiesen 2
ouderlingen ende 1 diaken in Werckendam met eenen diaken in de Wercken, te weten Jacob
Adriaenzn van den Heuvel, Willem Janzn Koijman, Isbrant Adriaenzn de Vries, en Dirck Jan-
zn van Gelder, tot het ouderlingschap, Adriaen Corsten en Thonis Janzn van Rijswijck tot het
diakenschap in Werckendam, Jan Adriaenzn Stam en Claes Adriaenzn Potter tot het diaken-
schap in de Wercken.
Is daerop de handelinge besloten met den gebede.
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Op den 22 decembris heeft Schevenhusius met Bastiaen Stoffelzn gedaen in Werckendam en
de Wercken de gewoonlijcke visitatie.

Den 24 na de predicatie sijn naer gedaene belijdenisse en gewoonlijcke belofte opgenomen
tot lidtmaten der gemeente, Lijsken Joppen huisvrouw van Jorden Adriaenzn en Maria van
Rietvelt, woonende ten huise van haren swager Reinier Vervoorn, schout in de Wercken.     

Is gedaen report van de visitatie.

Den 25 decembris is gehouden het hoochwaardig avontmael, ende sijn met kennisse des kerc-
kenraet mede ter tafel geweest Janneken Hermandr een lidtmaet der gemeente tot Elborch een
patiente van Beatrix Gerrits, item Cornelis Matthijs met Josijntjen Gijsberts sijn huisvrouwe,
sijnde te Werckendam comen woonen van ’s Gravenmoer dewelcke oock hebben aengeno-
men van daer te brengen attestatie.     

De vrouwe van Werckendam sijnde 2 mael absent geweest is wederom verschenen.     

Absenten sijn geweest Cornelis Everden, Grietje Stoffels en Grietjen Jacobs liggende te bed-
de aen siacerende accidenten en Gertruit Vechtenbroeck door saken beletsel.     
Jan Thoniszn en Willem Thoniszn van Heuvel, om geschillen.    

Is Peter Janzn Cu uxorc, sijnde met goetvinden des des kerkenraet, om dat soo in 2 voor-
gaende visitatien met grote ongeschiktheit en sonder weder henselven ’t onvreden toonde, in
de visitatie voorbij gegaen.

Ten selven dage naer de tweede predicatie sijn uijt het dobbel getal (‘t welck tot dien eijnden
oock den 2e was voorgedragen vercoren tot ouderlingen Jacob Adriaenzn van den Heuvel en
Dirck Janzn van Gelder, tot diakenen Adriaen Corsten in Werckendam  Cleas Adriaenzn Pot-
ter in de Wercken.

Anno 1643
Op den 18 jannuarij, na de tweede predicatie, sijn Jacob Adriaenzn van den Hovel ende Dirck
Janzn van Gelder, vercoren tot ouderlingen, ende Adriaan Corsten met Claes Adriaenzn Pot-
ter were tot diakenen, na dat haere namens op drie verscheiden sondagen der gemeente waren
voorgestelt, ende geen beletsel voorgecomen was, in deselve respective ampten in ’t openbaer
voor de gemeente bevestiget.

45. Kerckenraet
Den 18 januarij voorschreven is gehouden kerckenraet, ende d’ actie sijnde begest met den
gebede sijn bevonden tegenwoordig alle de broederen, ende oock de gene die tenselven dage
als oudelingen en diakenen waren bevesticht, uijtgesondert Reinier Vervoorn out diakenen,
sijnde voor eenige dagen van huijs gereiset.     
Bastiaan Stoffelzn sijnde sieckelick, heeft oock de vergaderinge tot der einde niet connen bij-
blijven, ende hebbende aengenomen, voor de 50 gulden aen Adriaen Bastiaenzn geleent, als
borge te sullen tekenen, is voor sijnen goeden dient bedancket ende vertrocken.    

Sijn opgelesen de acte van den 29 junij en 14 december, ende de eerste, die sulx behoefden,
van eenige broederen uijt aller name ondertekent.    
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H. Schevenhusius heeft gerapporteert dat Cornelis Michielzn, naer dat conform de resolutie
genomen op den 14 decembris met hem was gesproken, op den 15 januarij lestleden in sijne
tegenwoordicheit, voor der edele ambachts heer ende twee schepenen naemlick Daen Corsten
ende Gijsbert Claeszn Louw, was verschenen en hadde bekent aen de armen schuldich te sijn
de somme van 262 gulden 10 stuivers belovende daer van jaerlix te betalen de gestelde rente,
daervoor stellende tot onderpandt sijn huis en erve, staande en gelegen in Werckendam, dat
den ambachts heer oock hadde belooft dat der brief daervan in behoorlijcke forme tot verse-
keringe van de armen metten eersten soude worden opgemaeckt.    

Reckeninge van de nieuwe schoole
Deselve Schevenhusig heeft mede vertoont de rekeninge bij hem voor den edele ambachts
heer en ’t gerecht van Werckendam gedaen van de penningen die hij ten versoecke van de
voorschreven gerechte hadde ontfangen en uijtgegeven tot opbouwinge van de afgebrande
schoole.  
Waervan het hoofft en slott de vergaderinge voorgelesen sijnde, is geblecken uijtgegeven te
sijn de somme van seshondert, seventich guldens acht stuivers acht penningen en oversulx
daerin begrepen te sijn die penningen waarvan in het slott van de rekeninge bij hem op den 19
januarij anno 1642 voor den kerckenraet gedaen van het opgebouwde gemein armenhuis, en-
de oock in actie van de voorschreven 19 januarij deselve verleden jaers, wel hadde verscho-
ten (uijtgesondert sijn reijs en veercosten gedaen te oorsake van het oude mannenhuis, die hij
oock noch niet en eijscht) betaelt en goet gedaen. 

Reckeninge van de diaken         1642   
Meester Adriaan Brents heeft gedaen sijne rekeninge van de penningen bij hem sedert den 19
januarij 1642 tot desen dag incluis, van wegen den armen ontfangen en uijtgegeven, belopen-
de der ontfanck ses hondert acht en dertich gulden achttien stuivers acht penningen, der uijt-
geef darentegen ses hondert ses en twintich gulden, ses stuivers acht penningen sulx dat o-
verschoot 12 –12 – 0 – waerbij comende der voorraet van ’t veleden jaer, naemlick hondert
seven gulden tien stuivers acht pennningen was mehr ontfangen als uijtgegeven de somme
van 120 – 8 – 8- dewelcke terstont bij hem sijn aengetelt ende in ’t kistjen geleijdt.     
Den voornoemde meester Adriaan Brents diaken sijnde bedanket is versocht en helft aenge-
nomen om de administratie noch een jaer te continueren. 

’t Lant van den armen
Alsoo Jan Gosuinzn Schrieck, op de 22 novembris 1637 het landt den armen toebehoorende
en liggende in de Wercken voor den tijdt van 10 jaren (om 31 gulden ‘s jaers) hadde gehuirt,
en onder andre was  geconditioneert (blijvende bij de huircedule) dat hij omtrent vijf hondt
daer van met goeden conings els soude beplanten, en getwijfelt wierde of die conditie wel
wierde nae gecomen, heeft meester Adriaan voornoemt aengenomen met den selven daer van
te spreken.     
Jan Adriaenzn Greef out ouderling en Jan Janzn van Loon out diaken, de welcke nu neffens
Bastiaan Stoffelzn en Reinier Vervoorn van haere respective diensten werden ontslagen, sijn
van wegen de gemeente ende van de aen blijvende broeders voor hare goede diensten en
vriendelijcke bijwooninge bedanckt, met versoeck en vertrouwen, d’eer de vergaderinge in
eenige sake van gewichte, haeren raet ende hulpe soude mogen behoeven, dat deselve niet en
sullen blijven in gebreke, deselven daer mede te assisteren.     
De handelinge daer op sijnde met den gebede besloten, sijn de broederen in liefde gescheiden.
Herm. Ambrosij Schevenhusium
Ecclesiastes
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Biddach
Op den 21 jannuarij is gehouden biddach, uijtgeschreven bij de hoogmogende heren staten
generaal bedankent dattet de heere heeft belieft, ‘t lest verloopen jaer der staat desen landen
te bewaren, en bedanckt wesende dat de heere sijn vriendelick aenschijn eens van ons soude
moge afkeren etc.  

Daerom sij nadies echter den heere te dancken voor sijn on............... genade, en wijders den
selven om continuatie van deselve te bidden etc. als oock om te willen bewaren den persoon
van de heer prince van Orangen, op dat deselve moge blijven een gesegent instrument om te
dienen tot voorstant van de ware christelijcke gereformeerde religie, ende een schrick van de
vijanden van dien etc.

Den 25 is toegestaen aen Dirck Aertzn, te bedde liggende aen een quaet been, bij manier van
leeninge, eenige onderstant.     

Ende alsoo Leenart de oom van meester Bastiaen Willemzn, woonende in ‘t voorste deel van
‘t armenhuis, versocht continuatie van sijn huis maer vermoet werde, dat die van den gerecht
well soude begeren ‘t selve te huiren, wert goet gevonden daarna eerst te vernemen.

Rechthuijs
Op den 1 februarij heeft de edele ambachtsheer en schepenen te kennen gegeven dat sij wel
begeerden het voorschreven voorste deel of wooninge voortaan te gebruicken, om daarin de
vierschaar te spannen, en andersins tot verrichtinge van ‘s dorpe affeiren en saken te vergade-
ren, mits daar voor jaerlix te betalen 12 gulden d’welck sich oock de kerckenraet well heeft
laten bevallen.

Den 5 februarij is toegestaan aen Teuntje Cornelis Deckers eenig subsidie tot haren huishuire

Beroep van de gemeente Heusden op H. Schevenhusio
Memorie van den 15 en 19 februarij 1643

Naer dien de gedeputeerde van den kerckenraet, als oock van de magistraet der stede Heus-
den, nu tot diverse reijsen waren geweest tot Werckendam om Schevenhusium te hooren, en-
de oock aen den selven waren gesonden verscheiden brieven, alles streckende om denselven
te beroepen totte kerckendienst aldaer ende dat, sulx bekent sijnde, de edele ambachtsheer en
die van de gerechte tot Werckendam als oock schout en heemraden van de Wercken, op den
15 februarij in de kerckcamer verschijnende, neffens der kerckenraet hadden te kennen ge-
geven, dat het haerlieden hoochlick soude bedroeven, bij aldien Schevenhusig haar soude
mogen werden onttrocken met versoeck dat sij nu siende de genegentheit en gelegentheit van
de gemeente, immers om geringe oorsaacken, van deselve niet en wilde scheiden, ende dat
Schevenhuisius daerop hadde gedaen openinge van ‘t gene hem dies aangaende was voor-
gecomen, met verclaringe dat sij hebbende in sijn tegenwoordige conditie goet genoegen,
noch niet en was door eenige belofte aen die van Heusden verbonden, noch om van meinin-
gen was eenig ander beroep aen te nemen, dan om soodanige redenen, de welcke bij de clasi-
cale vergaderinge soude werden geoordeelt van genoegsamen gewichte, dat ‘t gene tot noch
toe was voorgenomen en geschiet bij die van Heusden, ware gedaen buiten sijn kennisse en
toedoen, doch dat sij wel vermoede dat die van Heusden souden voortvaren, en voorts dat hij
niet en soude naerlaten, van ‘t gene soude mogen voorvallen, tijdelich genoech kennisse te
doen hebben en te waerschouwen de gene die sulx souden moeten weten, etc.
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Soo ist dat deselve Schevenhusig op heden den 19 februarij den kerckenraet na de predicatie
heeft bekent gemaeckt, dat op den 17 februarij een schriftelick beroep van de kercke tot Heus-
den, door derselve gedeputeerde (sijnde tot dien einde naer Werckendam gecomen) hem was
geprecenteert, en dat hij door verscheiden redenen hem hadde gevonden bewogen en gedragen,
om ‘t selfde in den name des heeren, onder conditie van wettelijcke en minnelijcke dimissie, t’
aenvaerden, en dat sij daer van op den 18 februarij binnen Gorinchem hadde gedaen vercla-
ringe.     
Doch dat hij den selven haer vorder versoeck, van hen noch voor paschen bij te comen, hadde
ontsegt, en dat, se om andre reden, als om voor te comen dat de gemeente van Werckendam
niet lange en soude wesen sonder eijgen herder, en der kerckenraet daer en tussche mochte
hebben bequamen tijdt en gelegenheit, om wederom naer een getrouw leraar uijt te sien ende
den weg te banen tot nieuwe beroepinge.     
d’Welck alles sijnde verstaen heeft den kerckenraet (naer genoegsame verclaringe dat deselve
het liever anders hadde gesien) op Schevenhusiu versocht dat hij (soo hij immers gesint ware
het voorschreven beroep te volgen) alles mede willen contribueren en toebrengen, dat soude
mogen dienen om te bevorderen, dat soodanige veranderinge mochte geschieden met de minste
schade van de gemeente, het welcke sijnde van Schevenhusio belooft en aengenomen heeft de
broederen vermaent tot gebeden ende voorsichtig eendrachtigheit .

Op den 22 februarij sijn gedeputeert Jacob Adriaanzn van den Hövel en Dirck Jacobzn van
Gelder om te sprecken mette edele ambachtsheer van Werckendam, wegens het tractement van
de combinatie voor den genen, die soude mogen beroepen werden.    
Ende is geschiet.

46. Kerckenraet           1642
Op den 28 februarij is vergadert de kerckenraet en na dat der name des heeren was aen geroe-
pen, bij de broeders (die alle tegenwoordig waren) voorgeslagen of niet raetsaam was om t’sij-
ner tijt te comen tot een nieuw beroep, dat tijdelick werde gelet op eenige personen die tot dier
einde mochte comen in consideratie.     
Is verstaen dat van wegen de lasten van den dienst, die te swaer souden mogen vallen voor een
proponent, meer soude dienen uijtgesien naer een well geoefent predicant, dat oock eenige der
broederen souden comen van den gedeputeert, om tijdelick d’een of ander te hooren.   

Is bij die gelegentheit van verscheijden predicanten met lande van Heusden en Altena, als oock
andere gesproken, maer voorts goet gevonden de sake noch acht dagen uijt te stellen, ende ee-
nen iemant ging hooren tot dien einde, de gemeente te vermanen tot vorige geboden, ter einde
den heere des ......st gelieven eenen bequame, en getrouwen arbeijder in sijnen .....gst, in dese
plaetse, uijt te stoten.
Ende is daerop de vergaderinge met den gebede en dancksegginge gescheiden.

47. Kerckenraet
Op den 26 martij kerckenraet gehouden, en is naer aenroepinge van des heeren name in tegen-
woordicheijt van alle leden, verschenen Beatrix Gerrits weduwe van zaliger Johannes Houwe-
ningen, met Grietjen Stoffels weduwe van zaliger Thonis Commerzn, clagende over eenige
oneerlijck clap, waermede ‘t onrecht werden beswaart Anna van Houweningen en Pleuntje An-
thonis, haere dochters respective welcken clap soude hebben voort gebeijdt Peter Gerritzn, A-
driaen Huijgen, en Jan Thomas, woonende respective tot Sleewijck Wercken en Werckendam,
met versoeck dat de broeders hen wilden in die sake tot reparatie en steutinge van sodanige
quaet, behulpich wesen.  
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Is goet gevonden Adriaen Huijgen, eerst te spreken en dan te versoecken aan Ds. Cuperus pre-
dicant tot Sleewijck, ter ....d deselven gelieve bij Peter Gerrits te ondersoecken, van waer dat
sij ‘t gene voorschreven en gehoort hadde.

Oude mannen goet         1643
Is gedaen rapport van de sake van ‘t oudemannen goet, en dat die was gestelt in handen van de
gedeputeerde ter dachvaart van de steden Dordrecht, Gorinchem en Alcmare om haer edele
grootmoogende en hoogmogende heeren staten van Hollant en te dienen van advijs, met last
van de stucke te wisselen.

Sijn daerop verscheide stucken gelesen en ingesien ende goet gevonden te beleggen seker at-
testatie ende een inventarie van de stucken en door een procureur te laten instellen. 

Is gevraagt of Peter Janzn ofte sijn huijsvrouwe, die nu 2 malen sonder oorsake sich hadden
geabsenteert van de tafel des heren, sich aen iemant geopenbaart of vertoont hadden, maar er is
niets voortgebracht en goet gevonden die sake noch even te laten berusten.     

Is oock gedaen eenich rapport van eenige predicanten de welcke bij de broeders gehoort wa-
ren, en geresolveert saterdag toecomende tot sake deputatie te vergaderen, voorts sijnde gele-
sen d’ attestatie van Cornelia van Dassort, is met de gebeden besloten.

48. Kerckenraet
Is wederom volgens voorgaande resolutie kerckenraet gehouden op den 28 martij en naer dat
‘t gebett gesproken en alle broederen tegenwoordig waren, verscheen Jan Thomaszn, doende
eenige openinge van ‘t gene sij hadde gehoort van Adriaen Huijgen en bij hem was voortge-
seijt aangaende de 2 dochters waar van in de voorgaande acte, verclaarde sulx alleen voort-
geseijt te hebben aen een van de verwanten van Pleuntjen Anthonis ten einde deselve gewaar-
schout sijnde, haer selven mocht verantwoorden.   

Sijnde daarop vermaant heeft sulx aangenomen.     

Heeft daarop Schevenhusius gerapporteert ‘t geene sij hadde gehandelt met Adriaan Huijgen
en dat de selve, na dat hem was aangewesen dat sulken geruchten niet dienen aangenomen,
veel ........ voortgestrooit, sulx hadde aangenomen.    

Is toegestaen attestatie aen Maria Brontsfieldt.     

Sijn gedeputeert om te hooren den predicant van Poederoijen, meester Adriaen Berntzn, Tho-
nis Corneliszn, en Claes Adriaenzn Potter, en wederom alles besloten mette gebede.

Op den 1 april is door Schevenhusiu en Dirck Janzn van Gelder in beijde dorpe gedaan de vi-
sitatie, en sijn bovendien alle de lidtmaten (uijtgenomen 2 crancke vrouwen met een craem-
vrouw) van voornemen en meinnig om aan de heiligen tafel te verschijnen.     

Behalven noch dat Peter Janzn met sijn vrouw, om haer onbehoorlick absenten en onbeleefde
bejegeningen, gelijck goetgevonden was, sijn voorbij gegaan als oock eenige andre staende
onder censurie.
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 Peter Janzn Cu uxore.     1643       
Op den 4 april is gedaan report van de visitatie, ende met eenen te kennen gegeven dat alsoo
sekre persoon meinde dat goet soude sijn dat Aecht Wouters werde aengesproken, Scheven-
husig hadde gesocht gelentheit om met deselve ofte ten minsten haren man te handelen, en
geen ander occasie hebbende, Peter Janzn door den Schevenhusius minnelick hadde versocht
eens te willen bij hem comen, doch hadde sulx gewijgert ende ontboden een smadelijcke en
spijtige antwoorden.

Christiana Donkere
Christiana Donkere van Amsterdam, thuis liggende bij Beatrix Gerrits, sijnde te voornoemde
privatuir ondersocht en onderwesen, heeft voor den kerckenraet gedaen belijdenisse haars ge-
looff, ende is naer gadaane belofte tot een lidtmaat opgenomen. 

Den 5 april is bedient het heilig avontmael en mede tegenwoordig geweest joffrouw Johanna
van Diemen, huijsvrouw van de heer Johan Berch.     

Absenten sijn geweest Grietjen Jacobs, sijnde van haar accident noch niet ten vollen genesen,
Anna Damen sijnde cranck, Anna Jans Vetjes, liggende in de craem, Peter Janzn Cu Uxore
continuerende in secre continuatie, Beatrix Gerrits met haer dochter om eenich misnoegen te-
gen seker lidtmaten opgenomen, met noch drie andre, die onder censure staan en nu all eeni-
gen lange tijt sijn afgebleven.

Deputatie classie om te vorderen de dimissie Schevenhusij
Op den 14 April sijn gecomen tot Werckendam Ds. Joh. Cupurus en Ds. Edmuden Billichius,
predicanten respective tot Sleewijck ende Uijtwijck, van de edele clasie (die ‘s daags te vo-
ren was gehouden binnen Gorinchem) afgesonden, om te bevorderen de dimissie H. A. Sche-
venhusij.     

De kerckenraet sijnde vergadert, sijn de voorschreven broederen met denselven getreden in
handeling, openende dat ‘t beroep gedaen op des persoon van H.A.Schevenhusen, bij de ge-
deputeerde der kerke binnen Heusden, ingelevert sijnde, bij de edele clasie was geapprobeert
en van Schevenhusius aangenomen, dat dien volgende den kerckenraet wilde gelieven te ver-
staen tot een vriendelijcke en christelijcke dimissie, tot welcken ende oock ‘t gene bij de
voorschreven gedeputeerde was geconcipiteert, des kercke voorgelesen.     

De kerckenraet hebbende van te vooren van alles alreets genoegsamenisse, en tot de dimissie
van Schevenhusius selve alreets gedisareert sijnde, heeft noch maele well getoont de assertie
en genegenheit die te voren was gebleken, met vertrouwen dat het niet en was om eenig mis-
contentement, dat een ander beroep van Schevenhusius was aen gevaardet  maer heeft niet te
min, den wille Godts en goede redenen plaets gevonden aangenomen en belooft de dimissie
(soo wanneer die van Schevenhusius soude werden geschiet) te verleenen.

En oock in sulcken forme, als die was ontworpen en voorgelesen, te sulle ondertekenen, be-
gerende daren tusschen dat Schevenhusius soude believen, haer voort met raet en daet te as-
sisteren, ten einde sij, comende van een nieuw beroep, de vacante plaets ter onsen mochte
vervullen, d’welck sijnde door den gedeputeerde aengedient mede van den selven is aenge-
nomen.
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49. Kerckenraet
Op den 15 aprilis nochmaels gehouden kerckenraet ende ‘t gebett gesproken, sijnde tegen-
woordig bevonden met alleen de ouderlingen en diakenen en in dienst sijnde, maer oock de
gene die lest sijn afgegaen.     

Is gedaen rapport van de gene die op verschijden tijden en plaetsen hadden gehoort verschij-
den predicanten, getuigende van derselven bequame gaven, doch dat hem sonderlinge hadde
bevallen de gaven van Ds. Johannes Vrecchum predicant tot Asperen, ende alsoo daer bij
quamen seer goede getuichnissen aangaende sijn naersticheit in den dienst en seer stichte-
lijcken wandel, is goetgevonden der selven te laten comen in sonderlinge consideratie.     
Is dienvolgende geresolveert, dat deselve sijnde gehoort voor eenige dagen te Herdinxvelt,
nochmaels door eenige gedeputeerde soude werden gehoort binnen Asperen, de welcke oock
na bevindt van saken, met den selven souden mogen spreken, ende de genegenheit des ker-
ckenraet tot sijnen persoon openbaeren.

Is goetgevonden dat sulx, soo den schepenen van Werckendam, als heemraden van de Werc-
ken (de welcke buijten de camer oock in de kercke vergadert waren voor te dragen, ende dan
door gedeputeerde, den edele ambachtsheer tot Werckendam, bekent te maken, ten ende van
deselve, soo het hem geliefde, van den heeren, om den voornoemde predicant te hooren, me-
de werden uijtgesonden.

Is daerop met den gebede besloten, en ‘t voorschreven alsoo verders in ‘t werck gestelt.

Visitatie der kercke
Den 20 april is verschenen Ds. Johannes Emmichoven predicant tot Aalburch, van den edele
clasie gelastet om met Hermanus Ambrisij Schevenhusio in den lande van Heusden en Altena
te doen de visitatie der kercken, die broeders die men heeft connen becomen vergadert en d’
actie metter gebede aengevangen sijnde, sijn van wedersijden gegeven goede getuichenissen
en alles met dancksegginge besloten.

49. Kerckenraet        1643    
Is gehouden kerckenraet op den 25 april en tegenwoordich geweest neffens den predicant, d’
ouderlingen en diakenen die nu dienden, ende oock d’ oude behalve Reinier Vervoorn, sijnde
van huijs.     
Den name des heere sijnde aengeroepen, is gehoort het rapport van de broederen de welcke
waren gedeputeert naer Asperen, waer bij oock het haere hebben gevoegt die van den gerecht,
de welcke mede present waren.     

Alles sijnde overwegen, is besloten nochmaels 2 personen derwaerts te senden, niet alleen om
Ds. Vreechenius te hooren, maer oock (alsoo sulx om goede redenen voor 8 dagen was nage-
laten) den selven te sprecken, ende nu sijne genegenheit tot verplaetsen te vernemen.     
Daer toe sijnde gecommitteert Dirck Janzn van Gelder en meester Adriaan Bernts, is de name
des heeren wederom aengeroepen ende de vergaderinge geschijden.

50. Kerkenraet
Op den 26 april ‘s avonts is noch maele vergadert den kerckenraet, en alle de leden soo oude
als tegenwoordige (uijtgesondert Reinier Vervoorn, die noch niet was thuis gecomen) present
geweest.   
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Oude mannen goet
Is aengeroepen der name des heeren, om in dese bijeencomste te genieten sijnen genadigen
segen, en daer op van Schevenhusio te kennen gegeven dat hij te dien dag hadde ontfangen
een briefken waer door hem werde bekent gemaeckt, dat de stucken nopende mannengoet,
souden  te vinden sijn in den Hage, dat sij dien volgende berijt ware eersten derwaerts te
reijsen, om die sake soo veel als doenlick te vorderen, ende naer dat bevonden soude werden
nodig te sijn, d’ een of ander rechte geleerde lest laten, ‘t welck sich de kerckenraet wel heeft
laten bevallen.     

Heeft daer op meester Adriaan Berntzn diaken (sijnde dien dag volgens de resolutie van den
voorgaanden dag, met Dirck Janzn ouderling ende een van de schepenen geweest te Asperen)
gedaan rapport van ‘t wedervaren, soo aengaande de predicatie en d’ orde daarin gehouden,
als de gedaene aanspraak, sijnde alles sodanig dat daer uijt werde geschept hope dat D. Vree-
chum soude mogen wesen een bequaem herder en leeraer deser gemeente, ende oock ‘t be-
roep als het op hem wirde gedirigeert en behoorlick geoffereert, te volgen.     
Alles nochmaels sijnde overleijt is eintelick goetgevonden in den name des heeren met de
sake voort te varen en hebben daerop de broederen naer ordentlijck onvraginge tot een ordi-
naire predicant in de gemeente tot Werckendam ende Wercken, in de plaetse van Hermanus
Ambrosij Schevenhusiu (als deselve voor die naer Heusden soude sijn vertrocken) vercoren
Johannes Vreechum predicant binnen Asperen.     

Is oock versocht dat Schevenhusius sich ‘s daags daerna te vervoegen naer Gorinchem ende
Ds. Vreechum (soo hij misschien soude binnen sijn) de resolutie des kerckenraet bekent te
maken en nae der sonderen (alsoo hij noch maer in generale termen sich hadde verclaert) of
hij wel soude genegen sijn ‘t beroep te aenveerden en ende soo sijn edele daer niet soude sijn,
aen sijn edele ofte oock Ds. Boterpot,  sijn edele schoonvader te schrijven, als oock te versoe-
cken, dat sijn edele (onder behoorlijcke verscheininge) te Werckendam eens wilde comen
predicken, alles ten einde de geheele gemeente mochte hebben te meer contentement, ende
der kerckenraet seker gaende, van den edele ambachtsheer te beter mochte werden vercregen
d’ approbatie.     

Is mede begeert dat Schevenhusius het instument van beroepinge wilde instellen, op dat ‘t
selfde ondertekent sijnde d’ approbatie voorschreven mochte werden versochten dan gedepu-
teerde des classie in de quartier van Altena om ‘t ondertekenen  mochte vertoont werden.     

Is toegestaen dat voor Adries Janzn Dachgelt ende Claesje Teuwen eenig brandhout soude ge-
cocht werden.     En daerop alles met dancksegginge en biddingen tot Gott de heere, om ‘t
aengevangen werck te willen segenen besloten.

Den 27 april heeft Schevenhusig, sijnde van Gorinchem wederom thuis gecomen en wederom
den kerckenraet voorgelesen ‘t ontwerp van de brief dier sij volgens de resolutie van de voor-
gaende dag aen Ds. Boterpott hadde gesonden, als oock ‘t instrument van de beroepinge, d’
welck oock ten selven dage van den selven is ondertekent.

Alsoo den tijdt bestemt tot de bevestinge H.A. Schevenhusij in den kerckedienst tot Heusden
nu seer naederde heeft deselve op den 3 meij met 2 predicatien over de woorden acter 20. v.
32 - etc. sijnen publijcke dienst in de gemeente Werckendam besloten, ende daer mede een
christelick afscheit van den voorschreven gemeente in de kercke genomen.
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Is na de leste predicatie goetgevonden dat Dirck Janzn en meester Adriaan Berntzn des vol-
gende daege met Ds. Vrechum (die men uijt seker mondelinge brieff van Ds. Boterpott sijnde
tot dien einden de verleden weke te Werckendam geweest, hadde verstaen dat te Gorinchem
soude wesen) sonder saecke te spreken, en het werck van de beroepinge te vorderen.

Is toegestaen dat Teuntje Cornelis, so lang hare kindren clein sullen sijn wekelix een halven
gulden tot broot coom soo ontfangen.

51. Kerckenraet           1643 
Den 8 maij is gehouden, kerckenraet, en sijn verschenen de broederen die tegenwoordig dien-
den en oock de gene die afgegaen waren, uijtgesondert Jacob Adriaanzn en Claes Adriaanzn,
sijnde noch van huis.     

Na dat der heiligen name was aengeroepen sijn gelesen de acten en memorie van den 18 janu-
arij tot desen dag toe, en hebben de broeders die deselve hadde bijgewoont en nu tegenwoor-
dig waren verclaert deselve na waarheit gestelt te sijn.

Meester Adriaan Berntzn heeft geopent dat hij met Dirck Janzn hebbend gesproken met Ds.
Vrechum, deselve nochmale hadde getoont sijne genegenheit om ‘t beroep ‘t aenvaerden,
oock hadde aengenomen te Werckendam te comen, op een bequamen tijdt prediken, waervan
den dag die bestemt is (naemlick Jacalo.......tsdag) met voorsichticheit soude werden bekent
gemaeckt.

Schevenhusig heeft geraporteert dat hij de sake van ‘t oudemannen goet sijnde geweest in ‘s
Gravenhage heeft verstaen van de procureur B...... dat eer de wisselinge van sacken geschie-
de, deselve eerst dienen gecopieert, dat hij oock heeft begroet den advocaat Borre tot Dor-
drecht, en deselve heeft aengenomen dies versocht sijnde, als de copien sullen sijn opge-
maackt, dat sij de saecke soude doorsien, ende der inventaris en advissement op maken.     

Is der goet gevonden meester Cornelis Cant, om behoorlijcken loon, te werck te stellen, ende
de copien bij der secretaris te laten authentiseren, en dan te versoeken den edele ambachts-
heer of predicant, de sake (van dat de sacke sullen gewisselt sijn) te bevorderen.

Is gesproken van die personen de welcke nu eenigen tijdt van de tafel des heeren, dat se te vo-
ren sijn aangegaen, afgebleven sijn, ende om ‘t oefenen van kerckelicke censuir, hoewel met
goet vinden van den kerckenraet gedaen, sal tegen den predicant bisonderen haat hebben op-
genomen, en verstaen, dat deselve eer soo wedrom werden toegelaten, sullen geven behoor-
lijcke satisfactie, ende dat met Schevenhusij kennisse, die van .....te wenscht dat deselve per-
sonen mogen comen tot saliger gedachten.     

Dient daertoe ingesien de acte nummer 21- 22- 28- 43 als oock van de 4 cotobris 1634 

Is toegestaan aen Adriaen Janzn Dachgelt eenige nieuwe cleeding.

Schevenhusig heeft te kennen gegeven dat hij ‘s daags te voren hebbende geschreven naer de
predicant van Giessen, heeft antwoorde becomen door meester Cornelis Cant dat hij den
dienst den naesten sondag soude besorgen door Ds. Billichius en dat voorts bij de broederen
der quartiers soude werden ordre gestelt. 
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Is opgelesen de demissie waarmede Schevenhusig bedanckt wort van sijnen trouwen dienst,
ende ontslagen, gelijck deselve bij de gedeputeerde des classie was geschreven, ende is bij
alle de broederen ondertekent.

Sijn overgelevert door Schevenhusium de boecken waarin aengeteckent sijn de namen van de
gene die sinsdien tijdt van sijnen dienst sijn gedoopt, geproclameert en begraven, als oock van
de penningen de welcke van wegen der armen sijn op rente gesette, met sekere rekeningen
van diakenen, om neffens dit boeck opgeslagen te werden en daarna te behandigen om der
genen die hem sal succederen.

Is voorts goet gevonden dat tot bevestingen van de voorgaende acten en memories, bisonder-
lick van der 18 januarij af tot dese incluis, neffens den predicant eenige broederen uijt allen
name dese sullen ondertekenen.
“t Merck van Jacob Meester Andries Barentzn Dirksen
Adriaan van den Heuvel Hermannus Ambrosij Schevenhusuis

Ecclesiates

‘t Welck sijnde geschiet is wederom aangeroepen den name des heeren, ende sijn de broe-
deren in christelijcke vrede, van malcanderen namaels een minnelick afscheit, met geluck-
wenschinge aan wedersijden gescheiden.


