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Bewerking:
- Teun van der Vorm, m.m.v. Jaap Heemskerk
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De nieuwe lidmaten in de tekst zijn in deze bewerking ‘vet’ gedrukt. Opmerkingen tussen
vierkante haken zijn van de bewerker. De paginanummering is van de bewerker; het
origineel is niet genummerd.
(p. 1)
25-12-1673 is het Heijl. Av. [= Heijlig Avontmael] volgens oude gewoonte onder ons bedient
ende is doenmaels na voorgaende belijdenisse des geloofs tot lidtmaet aengenomen:
Heyndrick Willemse
25-3-1674 is het H. Avontm. alhier volgens oude gewoonte gebruijckt.
12-6-1674 sijn alhier geweest de visitatores der E. [= Edele] Classis D.D. [= de dominees]
David Cnibben, Johannes Bogardus, Adrianus Pers respective predikanten tot Leijden, in de
Kaagh ende Catwijck op Rhijn, welcke na de gelegentheyt van onse kerck vernomen
hebbende met goet genoegen vertrocken sijn.
19-8-1674 Also geen swarigheden ende waren onder de broederen, is goetgevonden het H.
Avontmael des Heeren te houden ’t welck na voorgaende huijsbesoeckinge volgens
gewoonte is geschiet.
Johannes van der Vaeck is om de sonde van overspel waer van genoechsame
waerschijnelycke blijcken sijn voorgekomen desen mael van de tafel des Heeren afgehouden
volgens het goetvinden van alle de broederen eenstemmelijck.
(p. 2)
25-12-1674 het Heijlige Avontm. des Heeren is volgens gewoonte onder ons gehouden ende
sijn na voorgaende belijdenisse des geloofs tot lidtmaten aengenomen:
Willem Pieterse
Paulus Pieterse met sijn huijsvrou Magdaleentje Cornelis Sterrenburgh
Johannes van der Vaeck gesuspendeert als voren
14-4-1675 het Heijlige Avontmael des Heeren is volgens gewoonte onder ons gehouden.
Johannes van der Vaeck blijft onder suspensie
11-6-1675 sijn alhier geweest D.D. Rumoldus Rombouts, Quirinus Bosch, Conradus Ruysch
respective predikanten tot Leijden, Warmont ende Katwijck op Zee, welcke na de
gelegentheijt van onse Kercke vernomen hebbende met een goet genoegen vertrocken sijn.
(p. 3)

18-8-1675 Het Heijlige Avontmael des Heeren is volgens gewoonte onder ons gehouden
ende sijn doenmaels met attestatie aengekomen:
Maertje Dirckx, van Leijden
Helena Ariaens, van Rotterdam
ende na voorgaende belijdenisse des geloofs tot lidtmaeten aengenomen:
Jan Bos met sijn huijsvrou Lijsbet Jacobs
Cornelis Leendertse met sijn vrou Annetje Willems
Haesje Willems
Johannes van der Vaeck blijft onder suspensie
25-12-1675 Het Heijlige Avontmael des Heeren is volgens gewoonte onder ons gehouden
ende sijn doenmaels na voorgaende belijdenisse des geloofs tot ledematen aengenomen:
Aelbrecht Barentse met sijn vrou Aechje Willems
Gijsbrecht Janse
Hester Pieters
Pietertje Heijndrickx
Johannes van der Vaeck blijft onder suspensie
(p. 4)
5-4-1676 het Heijlige Avontmael des Heeren is volgens gewoonte onder ons gehouden, en
sijn na voorgaende belijdenisse des geloofs tot ledematen aengenomen:
Jan Willemse met zijn huijsvrou Geertje Klaes
Ariaentje Pieters
Neeltje Bartholomeese
Maerten Heijndrickse
Johannes van der Vaeck blijft onder suspensie
Teuntje Jans Bogaert huijsvrou van Zacharias Barentse om hare dronckenschap dese mael
van de tafel des Heeren afgehouden
..-5-1676 Jacob Cornelisse Sterrenburgh en Jan Heijndrickse sijn als ouderlingh ende diacon
in haren dienst bevestight.
..-6-1676 sijn alhier geweest de Visitatores Classis D.D. Johannes Godtschalck, Gisbertus
Schulenburgh, Petrus van Rossum respective predikanten tot Leijden, Leijderdorp ende
Noortwijck op Zee, welcke na de gelegentheijt van onse Kercke vernomen hebbende met
goet vergenoegen vertrocken zijn.
2-8-1676 is voor de Kerckenraet verschenen Johannes van der Vaeck, versoeckende van
sijn censure waer onder twee jaren is geweest ontslagen ende wederom tot het Heijl.
Avontm. te mogen toegelaten werden; hierop is hij buijten gestaen; de Kerckenraet
(p. 5)
hem wederom binnen geroepen hebbende, heeft hem aengeseijt dat met eenparige
stemmen hadde besloten dat soo lange hij sijn sonde waer over hij was gesuspendeert voor
den Kerckenraet niet ende wilde belijden en haer behoorlijcke satisfactie geven, de
Kerckenraet hem niet ende soude toelaten tot het Heijl. Avontm.; hij vraeghde welcke sonde
dit was, waer op hem is geantwoort: die sonde die Godt Uwe Consc. en wij weten, waer op
hij niets antwoorde ende versocht een copije van de Resolutie des Kerckenr. dat hem
geweijgert is.

11-8-1676 Johannes van der Vaeck, geassisteert met sijn vader is verschenen in de Classis
ende heeft aldaer geklaeght over de censure van de Kerckenraet van Benth. tegen hem,
seggende dat de Kerckenr. weijgerde hem tot het H. Avontm. toe te laten sonder reden te
willen geven van sijne suspensie, waer op hij buijten gestaen zijnde, de predikant Philippus
Visscher de E. Classis openinge van de sake heeft gedaen, tonende dat hij niet admissibel
was of alsnu om dat hij van de censure des Kerckenr. niet ende hadde geappelleert ende dat
het vreemt was dat hij nu twee
(p. 6)
jaren sijnde onder de suspensie geweest, noyt daer over hadde geklaeght, maer sich de
censure onderworpen; versoeckende eer hij volkomen openinge van de sake soude moeten
doen, met de Kerckenr. de sake te communiceren, also daertoe niet gelast was; waer op de
sake is uijtgestelt ende is hem Johannes van der Vaeck belast sich wederom te sisteren voor
de Kerckenr., doch indien hij sich niet ende konde met haer versoenen, het hem soude
vrijstaen wederom voor de Classis te komen.
Hier op is Johannes van der Vaeck gekomen bij de predikant Philippus Visscher ende heeft
hem sodanigen satisfactie gegeven, dat deselve hem belooft heeft soo veel hem aengingh te
sullen toelaten, onder conditie dat hij inde aenstaende visite soude bekennen voor den
predikant ende ouderlingh Willem Huyberts dat sijn sonde waer door hij ergernisse aen de
gemeijnte mocht gegeven hebben hem leedt is, ende belooft sich als een lidtmaet der
Kercke betaemt te sullen dragen, ’t welck also den 14 December is geschiet, ende is hij hier
op ten H. Av. toegelaten; ende heeft sijn huijsvrou Aechje Berckels na dat se haer zedert den
tijt van sijn suspensie hadde geabsenteert wederom gecommuniceert.
25-12-1676: is het H. Av. volgens gewoonte onder ons gehouden, ende sijn tot ledematen
aengenomen:
Cornelis Claesse met sijn vrou Maertje Huijberts
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