




Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1971 Augustus. - Dl.1 3 - 21 - Renten van dien om tot dienste der Armen ge-jmploijeert te worden. ..... Op den 20. Maij 1658 heeft de kerckenraet goet gevonden. .... voor de tweede Reijnse Joncker B. Vosch aen te maenen&quot;.Op 28 augustus d. a. v. was de zaak nog niet aan-gezuiverd. De kerkeraad zat er echt mee in enbovendien was er een nieuwe zorg bijgekomen:&quot;Item uit te maenen .Louwijs La Haije, schout(4), een Rente over den Jaere 1657, te wetenvijf guldens. Van wegens Driebergen&quot;. Op 1september 1659 hadden beiden nog steeds nietbetaald. Wat moeten we van het volgende denken?&quot;Extract uijt de Acte der E. Classis van Amers-foort, gehouden den ...... 167. : Wordt den E. Kerckenraets van Zeyst versocht goede en nauweopsichte te nemen op de Familie van D. Vonck(5) om niet dan met voorsichtigbeit die te admit-teren tot het Heyiich

Avondmaal. Actum den 25eFebr» 1675&quot;. - En toch was Ds.Arnoldus Vonck(ius) zijn herderlijke arbeid met zoveel goedebedoelingen begonnen. In een tijd waarin arm engebrekkig zijn een schande was, deed hij wat hijkon, &quot;Anno 165 2, den 24sten Junij. De Kercken-raedt tot Zeijst in de vreesi^des Heeren vergae-dert; heeft naer aanroepinge van Gods H. Naeme,haer beraeden in de saeke van seeckere arme engebreekelijke dochter Maeijken Ellerts, ia ma-niere als volcht. Is ontboden ende gecompareertWillemtje TimmerS; verklaerende, dat sij nietgesint en was Maeijken langer huij S'vestinge tegeven. Is mede ontboden Sijtgen EilertSj MaeijkensSU ster, ende haer aengeseijt, dat sij nevens deandre vrienden (6) gehouden is haer suster voors.naer vermogen te versorgen, ergens te bestellen,ofte selver aen te nemen, waer toe de kercken-raedt noch ijetwes volgens haer christelijke dis-cretie sal contribueren^ ander sints, dat men

haerende d'and're vrienden de suster voors. salt'huis senden. Ik ook tot dien eijnde de Predikantversocht, om een briefje aen de Vrienden, totMaerssen te schrijven, ende haer jegens den 4.Julij te ontbieden, om met haer te spreeken&quot;.          ,



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1971 Augustus. - Dl.1 3 - 22 - Of de familie is komen opdagen weten we niet,maar &quot;Anno I656: Op heeden den 17. Aug. isMaeijcken EUerts, arme en gebreckelijke Wees-dochter tot Seijst, op nieu'weder aengenomenonder de opsichte ende den Voorsorge der dia-konije; ende ten overstaen van de broederen dergemeenen Kerckenraets bestelt (-uitbesteed) tenhuijse van Jacob Petersz. , meulenaer, om vanalles (uijtgesondert de kledingen) wat haer nodichis, versorgt ende onderhouden te werden. Jaer-lijks voor de somme van vijf enveertich guldens,ingank genomen hebbende den 4. Jul. dezes lo-penden Jaers; ende sal ook het halfjaer, daerinne sij mocht komen te overlijden, ten vollenbetaelt w^erden&quot;. Tegenover veel beslommeringen en zwaartillend-heid beleefde de kerkeraad soms ook wel eenseen aangename verrassing: &quot;Den 17. Junij 1677heeft Henderick

Marcelissen (als rendant van de diaconie).......oock een gouden ring in d'kist gevonden van de kinderen van Harmen Lammer-den, tot Heykop, en heeft Johan Damhof (7),ouderling, 22 gulden daar op gegeven aen JacobWillemsz. tot afkorting van 't kostgelt van HarmenLammerdessen kind, welcken ring voor 22 guldenvan de diakonij althans kan weer bekomen werden&quot;.De opvolger van Ds. Vonck was Ds. Antonius vanSchaijck, in de handelingen voor het eerst optre-dende op 19 oktober 1674. In juni 1675 werd hijnaar Jaarsveld beroepen. Zijn opvolger was Ds.Antonius van Blanckendael, prop, der H. Thedogiete Utrecht - e ai j enge man dus-die als predikant vanZdst negen jaar vrijgezd bleef, tct lij eindelijk een bruid uithet noordaa haalde ;&quot; 24. JLilij (1684) Hetten. haie 3huwelijcsevoorstellingen sonder verhindering gehad D. A. v.Blanckendael, bedienaar des GoddeL Woorts totZeijst, en Bauduina Minnema, J. D. van Sneeck,ende

sijn den 3. Augustus tot Goutum in Vries-land getrouwt&quot;. (8)0 Dit predikantenechtpaarheeft Zeist vermoedelijk kort na februari I686verlaten. Van de grafelijke familie Van Nassau-Odijk, die't Huis te Seyst bewoonden, merkt men weinig



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1971 Augustus. - Dl.1 3 - 23 - in de bescheiden kerkelijke gemeenschap vanZeist. Van hun huishouding komt men er wel afen toe iemand in tegen. &quot;A° 1680: Den 31. Maij is gedoopt het kindt vanJohan Wijngelaar, Schout van Zeijst, d' vader,ende Katharina Wijngelaars d'moeder; tis ge-naamt Willem; wiert gepresenteert van juffr.Johanna Brejerus, ten overstaan van d'HeerMaximilaan Brejerus, die representeerde deplaats van sijn Excel, den Eedl. Heer, Mijn HeerWillem de Nassauw, Heer van Odijck, vrijheervan Zeyst, etc. &quot;. &quot;Den 4. Julij (1680) is gedoopt het kind van Arienvan Overvelt, hovenier van d'Heer van Odijck,d'vader, en Jannitje Aelte d'moeder; ende ge-naamt Jacob&quot;. Idem op 29/4 1683: Aaltje.&quot;1691. Den 22en Februarij Catharina, Dochtervan Daniel de Keijser en Mechtelt de Wit,tuijnman van d'Heer van Odijck&quot;.&quot;1694. Den 21en

Januarij Gijsberta, dogter vanDaniel de Keijser en Mechteld de Wit,, casteleijn(9) en tuijnman van d'Heer van Odijck&quot;.&quot;1699c, Den 7en Meij Lodewijk, Soon van Danielde Keijser en Mechtelt de Wit, ten overstaan vand'Heer Esser, bekledende de plaats van d'Heervan Zeijst, Lodewijk van Nassouw. &quot;&quot;1696. Den 8en Meert Elisabeth, dogter vanWilhelnnus Heerma, Casteleijn, en Jacoba Kotet&quot;.&quot;1697. Den 25eri Julij Amelia, dogter van Wilhel-mus Heerman, Kasteleijn, en Jacoba Kotet. Hetwierd ten doop gegeven door juffrou Esser,uijt naam van de derde dogter van sijn Excel-lentie den Heer van Odijk, genaamd Amelia vanNassouw&quot;. &quot;I699. Den 14en Meij Gosling en Lowijse, soonende dogter, tweelingen, van Wilhelmus Heerm.aen Jacoba Kotet&quot;. Anders dan alle anderen was dit manneke, datsamen met zijn beschermheer aan het doopvontkwam: &quot;Den 2en Julij (1699). Na

voorafgaandeonderwijsing ende belijdenis; Willem Hendrik,Den Moor (10), oud 11 jaren, ten overstaan van










