Tussen Rijn en Lek 1969 4. - Dl.3 4 17 REGLEMENT EN ORDRE, OP 'T BEGRAVEN DER DOPPEN TEBUNNIK (II) Concemerende de Dood-klederen. Voor 't groote of beste Doodkleed sal moeten werden betaald/drie gulden drie stuivers. Te weten voor de Kerk/twee gulden vyf stuivers.En voor de Koster/agtien stuivers. Voor 't middel kleed/twee gulden tien stuivers.Alsse voor de Kerk/eene gulden twaalf stuivers,En voor de Koster/agtien stuiver?. Voor 't Slegte Kleed/eene gulden. Nomentlyk voor de Kerk/twaalf stuivers.En voor de Koster/agt stuivers. Mitsgaders voor 't Kinder Kleed/twaalf stuivers.Te weten voor de Kerk/agt stuivers.En voor de Koster/vier stuivers. Alles boven de vergoeding van de schade die deselve byhet gebruik komen te luyden/ter taxatie van den Schout en tweeScheepenen van Bunnik/ten hoaren kosten te doen. Welverstaande dat In het gebruiken van de kleederen desevoet zal

moeten werden gevolgd/namentlyk/imand het beste wil-lende gebruiken/die zal het Middelkieed ontfongen om over deKist In 't Sterf huis te leggen/tot dat het Lyk op de Baar salwerden gesteld/wanneer dat kleed afgenomen en het beste 'eropgeleyd sal werden/en op gelyke maniere het Middel kleedbegeerd werdende/sol het slegte In 't Sterf-huis werden

Tussen Rijn en Lek 1969 4. - Dl.3 4 18 gebruikt/en het Lyk op de Baar gesteld v/erdende het Middel-kleed doarover v/erden gelegt. Wanneer den Koster versogt werd het Kleed aan 't Sterf-huys te brengen/sal voor zulks te doen/genieten ses stuivers. En om alle disputen over de schade te vermyden/sol denKoster aan die van 't Sterf-huys moeten vertoonen dat deKI eederen onbeschadigt syn/en weder ontfangende deselve inhunne presentie moeten nasien/en eenige schade bevindende/sulks ilicc den Kerkmeester bekend te maken/of sal seifs daar-voor responsabel syn. En sol hy mede voor syn sallaris die kleederen in syn be-waring moeten houden/ en deselve, ordentelyk behavenen envouwen. Wanneer imand mogte goedvinden een nieuw Loken/of eenLoken of Kleed/hoe genaamt/van elders te gebruyken/sai egtergehouden syn te betalen even of hy 't beste Kleed van de Kerkhad gebruykt/drie gulden drie stuivers. En sal niet te min het nieuwe Laken

midden door werdengescheurt/en de helft daar van komen ten profyte van de Kerk, Gelyk meede wanneer imand een Regen-kleed gebruyktover het Kisje van een Kind/het regt van het kinder kleed salmoeten betalen tot twaalf stuivers. Aan langende de Baar. Voor 't gebruyk van deselve sal aan de Kerk werden be-taal d/ses stuivers. Dog imand een nieuwe Baar latende maken/en die gebruy-kende/sal deselve aan de Kerk verblyven. En sal der doodgraver voor 't uytbrengen van de Baaraan de Rooster/en die weder te behoorlyke plaatse te brengen/hebben/drite stuivers.

Tussen Rijn en Lek 1969 4. - Dl.3 4 19Nopens den Bidder. Den Ordinaris Bidder/'t sy hy daar toe gebruykt werd ofniet/sai genieten wegens het bidden van de Buurt/eene guldentien stuivers. En het geheele Geregt door gebeeden werdende/drie gulden. Wanneer hy buyten 't Geregt gesonden werd/sai hy voorider uur gaans heen en weder/boven syn gemelde salaris genieten/ses stuivers. Wanneer een Rouw Cedulle gemaakt werd/saI hy daar toegebruykt werdende of niet/voor 't schryven van deselve en 'topleesen van dien by de Begraafnis genieten/eene gulden. Wegens het Dragen van een Kind onder den Arm/'t sy hydaar toe gebruykt werd ofte niet/sol hy hebben binnen hetGeregt van Bunnik en Vegten/twaalf stuivers. Nog niet verder als het Dog strekt/maar ses stuivers. Voor de Kist toe te spykeren/en voor 't Lyk uit te gaanen de Rouw te gelyden/vyftien stuivers. Dog van een Kind onder den Arm

gedragen werdende/sevenstuivers agt penningen. Wegens het Uytvoeren van Lyken. Voor 't Uytvoeren van een Lyk/'t sy kleyn of groot/datvan dit Geregt na een onder werd gebragt/om aldaar begravente werden/sol aan de Kerk moeten werden betaald/twee guldentien stuivers. Aan de Diaconie Armen van Bunnik/eene gulden vierstuivers. Aan den Koster/eene gulden agt stuivers, Aon den Doodgraver/een e gulden tien stuivers, En aan den Bidder/twee gulden agt stuivers. Alles ten waare imand van hen gebruykt wordende/volgens't voorenstaande Reglement meerder quamen te verdienen/wan-neer de sulke volgens 't Reglement moeten werden gesalariseert. Vorders sol den Koster gehouden syn/nevens syn salaris ofloon/ook te innen en te ontfangen/alvorens hy de klok sal mogen
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