




















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1929 55 onder den zegenwensoh naar Stijle, zullende het eerste jaar fungeren alsParnas Gabaij of Thesaruier, te weten van den dag der Publicatie aftot Salbath Nachamu 5525, de Heer Abm. de Ishac Franco Mendes, 'ttwede, de Heer Samuel Ximenes Pereira, 't 3e jaar de Heer Ishac deMordochaij Franco Mendez, 't 4e jaar de Heer Jacob Nunes Henriqueshet Se jaar de Heer David d'Elisah Pereira, 't 6e jaar de Heer Davidd'Ishac Franco Mendes. 21.Dat alle oude en voorgaande Kerkelijke Reglementen, dewelke metden inhoude deser Reglementen strijdig mogten zijn bij dezen geabro-geert, vernietigd en buijten alle effect gesteld, maar voor het overigezullen alle dezelve blijven niet alleen in haar geheel, maar zodanig ver-sterkt, even als of dezelve in dezen geinsereerdt mogten zijn. 22.......o Dat ten einde dit heylsaam oogmerk op een efficacieuse wijze

mogteworden volvoert en in 'het vervolg gemainteneert, zo zal men de voor-noemde Kerkelijke Reglementen bij Requeste presenteren aan de EdelMogende Heren, Staten 'sLands van Utrecht, ofte de Heren Hun Ed.Mogende Ordinaris Gedeputeerden, omme van dezelve daar op goedguiistelijk te mogen erlangen dersel^v^er approbatie en authorisatie op hetprosequeren van de boetens in dezen gemeld, bij gerechtelijke middelen,waar en zo welgemeende Hun Exiel Mogende zullen vinden, te behoren. Wij ondergesohreven Leden der Portugeesche Joodsche Natie te Maar-sen en Maarseveen, verklaren bij dezen te hebben gezien en geexamineertde hierinne staande articulen en Kerkelijke Reglementen tot conservatievan de goede ordres en directie van dezelve Gemeente bij de Heren Ge-committeerdens uyt voorzegde Portugeesche Joodse Natie geconcipieert,en ons daar mede volkomen te conformeren, mitsgaders ons te

submitte-ren aan den inhoude van dien, zo in het generaal als elk der voorgemeldearticulen in het bijzonder, mogende lijden, dat daar op werde gerequi-reert de approbatie van de Edel Mogende Heren Staten dezer Provincieofte de Heren Hun Edel Mogend Ordinaris Gedeputeerden, zo en in diervoegen zulks ter beter naarkom,ing van dien bevonden zal worden te kun-nen strekken, submiterende daar toe onze personen en goederen ten be-dwang van alle Heren Reohteren en Gerechten, zo en in dier voegen zulksbevonden zal worden te behoren.Actum den................ (was ondertekend) Moses Bravo. Ishac van Samuel de Prado. Joseph Abrabanel. David Gabaij Henriques. David Haim Abenator. Jacob de David Pereira. David Hisquia Pereira. Nathan Foa. Jacob Gabaij Henriquez.






