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Namen der ghenen die met? vas? hebben so zonder gheene die naer hier sijn ghe hebben als die
met attestatie ghecomen
[1588]
1. het eerste nachtmael
… Gheraert Maresch ghehauden …
… den 17 april 1588 …
blijdenisse haares gheloofs
☠ … de Coc et uxor
(vertrocken) uxor Pieter van den Borne
☠ Jan Traij et Laurijne uxor
(vertrocken) Isebrandus de Keijser
(vertrocken) Lieven Lauwaert
Pieter de Grave
Pierijnken uxor Michiel Meijn
Marinis Pieters soldaet onder …
☠ Anthonis Isenbaert
gecomen met attestatie
Jan Brau …
Anthoni de Gome et uxor
(… vertrocken) Jan de Gomme
Adriane van Overstraten
Gheeraerdt Maresch et uxor
het 2e nachtmael beleden? den 25en junij …
Jan de Brauwer
☠ Joos Verdonck?
☠ Jan Willemss Neus
☠ Jan Grootaert
(doot) Adriaen van Herwege
Jan Trijx soldaet onder …
met attestatie
☠ Joos van Cranenbrouck

het 3e nachtmael is … beleden
(vertrocken) Elisabet Wevers
met attestatie
(vertrocken) Pieter Bonte? …
(vertrocken) Jean de la Court
het 4e gehauden 2 decembris
(vertrocken) Maeijken Vermeere
duijsvr P[iete]r de Grave Margr[…]
met attestatie
Galane? (vertrocken) uxor van Jan Schij?
☠ Mattheus Bandeloot et uxor
1589
het 5en gehauden den april
(vertrocken) Betten Martens
met attestatie
(naar …) Janneken uxor van Jan …
het 6en gehauden den juli
(…) Jan Arteboot?
(vertrocken) Cornelis van Dosselare sol[daet] onder cap[itei]n Gis…
Cornelis Minnaer? et uxor Susignien?
het 7 gehauden den september
attestatije
(…) Marinis de Be…
den 8en gehauden
(vertrocken) Pieter
met attestatie
(vertrocken … attestatie) Jan de Sloovers zijn husvrau
[einde scan nummer 139]
1590
het 9en gehauden den 28 maert … beleden
(vertrocken) Cornelis Govaerts
Michiel Meunq?
(vertrocken) Tanneken uxor Isebra[n]t de Mijter
met attestatie
(…) Jeronimus Joss et Joanna uxor
uxor Wernart Janss vendrich van cap[itei]n Dacs?
(vertrocken) Tobias de Clercq et Josina uxor
(doot) Adr[iae]n Corneliss Sauter
☠ Pieter de Wulf et Elizabet uxor
het 10en gehauden den 29en julij beleden
☠ Arnaudt de Maker
☠ Bernaert Janss vendrich van capt[ei]n Dacs
met attestatie
(vertrocken) Janneken uxor van Cornelis Janss
Loij heraut van Gristelle
(vertrocken) Pieter de Bruijne
het 11e gehauden den 27en september
met attestatie
(vertrocken) Barbera uxor van …
het 12e gehauden den 25 de[cem]ber

…
(vertrocken) Jasper de la Porte soldaet onder capt Kaiser?
met attestatie
(vertrocken) Hubrecht Janss et Anna uxor
☠ Jacob Marinus et uxor
☠ mr Laurens de Muelenare ende zijn huijsvr
☠ capt Ram ende zijne huisvrauwe
1591
het 13en gehauden den 7 martij met attest
Jan Wegener? en … zijne huijsvrauwe
het 14en gehauden den 30en juni beleden
noort? Jan Boel et Johan[na] uxor
… Janneken Princens
(vertrocken) Willem Gerss soldaet onder P…
(vertrocken) Ariaen de Coninck
met attestatie
doot Jan de Zutter et uxor
maart? Nicolaijs …
… Fransoijs de Wispelaere
1 april (vertrocken) Stoffelijne van Gentbrugge jonge dochter
(vertrocken) Jacobmijne Calf uxor van Fransoijs de Clercq
(vertrocken) Joos Verbeke soldaet onder capt Poillon
het 15en gehauden den 21en September
met attestatie
(vertrocken) Maijken Stoutmakers? comine van Anselicua
1592
het 16en gehauden den 2 februarij
Fl.. van Gre...
Flueren dochter van Bolius besaues?
☠ Wauter Schellins
(vertrocken) Johanna uxor Adr[iae]n de …
met attestatie
Joannes Bolius et uxor Bet?
H[eijndri]c de Brauwere [en] zijne huijsvrou
[einde scan nummer 140]
1592
het 17e nachtmael ghauden den 1en junij niemant beleden
het 18e nachtmael gehauden den 2en augustus heeft beleijdenisse [gedaan]
(vertrocken) Jaq[ue]s de Meier? van Audenaerde
(vertrocken) met attestatie gecomen van Walcheren Gillis de Wannemaker?
het 19e nachtmael gehauden den 1en decembris 92 niemant beleijdenisse gedaen
met attestatie
1593
het 20e nachtmael gehauden den lesten januarij 93. Niemant beleijdenisse gedaen
(vertrocken) met attestatie gecomen Bette Vrints van Haerlem uit Hollant
het 21e nachtmael gehauden den aprilis 25
met attestatie
…
(doot) Joosijne de Rijcke uxor Tobias de Clercq
het 22e nachtmael gehauden den 22 junii
hebben belijdenisse gedaen

(doot) Heijndrick Jacobs
Margriete uxor Adr[iae]n van Herewege
met attestatie gecomen
(vertrocken) Anthonij Colue et uxor
Anna Stuaert uxor Philip Philipss Brauwer
het 23e nachtmael gehauden den 20en september
heef belijdenisse gedaen
(vertrocken) Adriaen Janssen uit Land van Aelst?
het 24e nachtmael … gehauden
heef niemandt belijdenisse gedaen
[einde scan nummer 141]
1594
het 25e nachtmael sal gehauden woren op den 10en april 94
hebben belijdenisse gedaen
Jacob Vernacht
Goeltien uxor Heijndrick Jacobs
het 26e nachtmael sal geauen worden op den 26en junij 1594
hebben belijdenisse gedaen
Lijsabet Dedijns?
(vertrocken) Verhaneken vanut Berge
gecomen met attestatije van Vlissijngen
Maijken Beedts
(vertrocken) Neeltie van Lauwereijns de Clercq
het 27e nachtmael sal gehauden woren op den xxviien sebtember 1594
(vertrocken) gecomen met attestatije Sarel van den Berge
(woont te Neuse?) Maijken Mares huijsfrauwe van Lieven Lauwaert
het 28e nachtmael gehauden den 25en december 1594
het 29e nachtmael gehauden den 26e maerte
heeft niemandt beleden
het 30e nachtmael gehauden den 2en julij
Heeft beleijdenisse gedaen
(vertrocken) Margriete Cornelis uxor Adriaen Janssen
het 31e nachtmael gehauden den 29en septembris
(vertrocken) Gillijnken uxor Jooris van Acht?
heeft belijdenisse gedaen
het 32e nachtmael gehauden den 25 decembris
heeft belijdenisse gedaen
(doot) Jaq[ue]mijne Grootaerts wijf van Michiel Dielman?
met attestatie gecomen van Lilloo
(vertrocken) Jan Pieters Schrijver et uxor
1596
het 33e nachtmael sal gehauden worden op den 19e apprilis wesende Paesdach heeft belijdenisse
gedaen
Jan de Clerck
het 34e nachtmael sal gehauden worden op den 30en junij
heeft belijdenisse gedaen
(vertrocken) Davidt de la Beke?
met attestatie gecomen van Axel … Gosens van [de] st[ede] van Biervliet gebracht
(vertrocken) Tanneken Burgers huijsvrauw van Philips de Rijcke
het 35e nachtmael gehauden op den 28en 7tembris
heeft belijdenisse gedaen

Guilaem Carpentier
(doot) Margriete van Loo uxor Sarels dHamere
met attestatie gecomen
Jo[ann]es Moda vendrich onder capt Corputio
(doch sijn vertrocken) Nicolaijs Parijs vendrich onder capt Semisco?
Jacob Heinisius avebost? onder Semisco
het 36e nachtmael gehauden op den 28en decembris
heeft belijdenisse gedaen
L[iev]en van Hecke
Hellijnck Vosvliet
Barbara uxor Jan de Clercq
met attestatie ge…
(srijver?) Paulus Costerius? …
(gedoot?) Adriaen de Rijcke cum uxore
(vertrocken) Anth[eu]nis Colue Luters van … … cum uxore
1597
het 37e nachtmael geh[auden] op den 6en aprilis 1597
heeft belijdenisse des geloofs gedaen
(vertrocken) L[ieve]n van Doorne
(vertrocken) Jacob Schermers
Zegerijne Willems f[ili]a Hermans zijn huijsvr
met attestatie gecomen van Middelb[u]r[g]
(woont ter Neuse) Vincent? Gortman
het 38e nachtmael ghehouden den … junij 1597
met attestatie van Louwijse van [de] Veste?
(vertrocken) Claijs Geleijn met … zijn huijsvrauwe, soldaet onder de compagnije [van] capijtijn Colue
(vertrocken) heeft belijdenisse ghedaen M… van Dooren
[einde scan nummer 142]
het 39e nachtmael gehauden den xxviii september 1597
den xxviiien heeft belijdenisse ghedaen Adriaen Janssen Decker
(vertrocken) den xxviiien september de huijsvrauwe van capijteijn Roone?
met attestatije
[1598]
beleijdenisse ghedaen den xxiien maert 1598
(vertrocken) Jacob Crans
Neelken IJsebaert
(doot) de huijsvrauwe van Jacob Vernauwe
den xxven maerte 1598
(vertrocken) de huijsvrauwe van Jaques Pels
met attestatie
belijdenisse ghedaen Jan Huesen
op den xxien maerte 1598
… het 42 nachtmael
ghecomen met atestatie den
(vertrocken) luijtenant van Domijnicus en zijn huijsvrauwe
ghecomen met attestatie Fransoijs soldaet onder capiteijn Lacorde? litmaet binnen Biervliet
heeft belijdenisse ghedaen de huijsvrauwe van Leijn van Hille
het nachtmael
den xxien septemb 1598 heeft belijdenisse ghedaen … Meijns
heeft belijdenisse ghedaen de huijsvrauwe van L[ieve]n van Doorne den xxiiien desembris 1598
(vertrocken) Thobijas Moerman belijdenisse ghedaen den xxiiien desembris 1598

den xxiiien desembris 1598 zijn ghecomen met attestatie
☠ Jan Vermeere & Lijnken huijsvrauwe met attestatie van meester Geeraert dusvw? van [de]
miesen?
Item zijn ghecomen met attestatie van …
(vertrocken) Daniel dCukelaer? van Middelb[urg] … Catelijn & Sara zijn huijsvrauwe
heeft … beleden Adr[iae]n de Pape
[1599]
heeft het 46 nachtmael ghehouden op den xiien april 1599
hebben dese naevolg[end]e persoons belijdenisse ghedaen
Jan de Craker met Adriaenken sijn huijsvroue
Michiel Hiem
de huijsvr van Thobijas Moerman Maijken ghenaemt
Janneken de huijsvr van Giliaem Vernacht?
het 47e nachtmael gehauden op 27en junij
(doot) heeft beleden Cornelis van Cortenbossche
het 48e nachtmael gehauden den 26en 7temb 99
attestatie van Neuss
(vertrocken) Hercules Dufour ende Barbara sijn huijsvr
[143]
het 49e nachtmael gehauden op den 25en decembris 99
heeft belijdenisse gedaen
(vertrocken) Jaq[ue]s Pijls
met attestatie … van Neussen Maijken de huijsvr van Lauwereijs Ronne?
1600
het 50e nachtmael gehauden op den 27e april 1600
heeft belijdenisse gedaan
Cecilia de Reese uxor Geeraerdt van Maldre
het 51e nachtmael gehauden op den 2en julijus 1600
hebben belijdenisse ghedaen
Moijses Claaijssen
Heijndrick Heijndrickss
het 52e nachtmael gehauden op den 24en september 1600
[1601]
het 53e nachtmael gehauden op den 7en junij 1601
gecomen met attestatie van mr Jan Maggrete?
Jacomijnken Ver…
Heijndric Smets
met attestatie van [de] …
van Geeraert Plateel
Maijken Janss met attestatie van Jo[hann]es Lambruuns? van Cappelle Bieselijnge
(vertrocken) Jaques Logier met attestatie van Jo[ann]es Panken van Ovesant-Percken?
het 54e nachtmael gehauden den 25en 10mbr 1600
gecomen met attestatie van … ph[il]ips Limsbergen?
(vertrocken) Cornelis ass.. … …
1602
het 55e nachtmael gehauden den 7 april
het 56e nachtmael gehauden den
het 57e nachtmael gehouden den 30en junij heeft belijdenisse gedaen
(16 doot) Arn[ou]t Mathijssen
met attestatie van Hensdijk? Luucas Masuer?
Jacob Jans rector?

(vertrocken) Frans & Francoijs man… altesamen dienende op schip van Jan Pol
[1603]
het 58e nachtmael gehouden op den xiien juli 1603
(vertrocken) gecomen Corn[elis] Janss met atestatie
[einde scan nummer 144]
[1604]
het nachtmael gehouden den 17en april 1604
(vertrocken) gecomen met attestatie … van capt ma.. ende Maijken zijn huijsvr
[1605]
het nachtmael gehouden den 26en junij 1605
sijn gecomen met attestatie van Axel
capt van Das[sevael?]
Arnout Luenes? ende Neelken
(vertrocken) Verheij ende sijn huijsvr soldaet onder de … compagnie serjaents Veron
vendrich? van Jan Veron
… attestatie
…
… de Crakere
… Baudewijns?
…s Geleijnss?
… Pierens?
[1605]
het nachtmael gehouden den 25 december 1605
heeft belijdenisse gedaen Jan Veron
[1606]
het nachtmael ghehouden den 24 decemb 1606
heeft belijdenisse ghedaen Joos Isebaert
[1607]
het nachtmael ghehauden den 15en april 1607
hebben belijdenisse ghedaen dese naervolgende personen tewetten
Jooris de Jonghe
Pieter Nautss met sijn husvrauwe Lijvijne
het nachtmael gehauden den 23 junij 1607
heeft belijdenisse gedaen Meeus Hamerlinck
het nachtmael gehauden den xxviien decemb 1607
heeft belijdenisse gedaen Neelken huijsvrouwe Jan Meijn
[1608]
het nachtmael gehouden
[1609]
het nachtmael ghehouden den xxviien junij 1609
zijn ghecomen met attestatie van Cornelis Bosschaert? predicant tot Lillo
Plips de Menen? met Lidia zijn huijsvrauwe
het nachtmael ghehoude den xxviien sebtemb 1609
… te nachtmaele gecomen met attestatie
Elijzabet Grave?
het nachtmael ghehouden den 24en desember 1609
zijn te nachtmaele ghecomen met attestatie
Jan Claeijs met Martijnken zijn huijsvr
heeft belijdenisse gedaen Jooris van de Velde met Passchijne Cor[ne]lis
[einde scan nummer 145]
[1610]

is ten nachtmael ghecomen met attestatie van Nuesse Pieter Claeijs
hebben belijdenisse gedaen
Jacob Danckaert &
Joos Leijs
Cornelis Cornelijs Vlot
Muenine de huijsvrouwe van Jacob van Dooren
Fransijne Steenaerts
is ten nachtmael ghecomen met attestatie Janneken Vergauwe
Pieter Janss heeft belijdenisse [gedaan] den 14en julij 1610
Jacob Verhouve heeft belijdenisse ghedaen met
de huijsvrauwe van Lieven van Hecke int jaer 1610
[1611]
Jan de Brauwere is ten nachtmaele ghecomen met attestatij van mr Pieter Hondijus op den 4 april
1611
Luenis Amerlijnck
Jan de Maker
de huijsvrauwe van Luenis Amerlijnck hebben belijdenisse ghedaen op 4en april 1611
Pieter Knudde heeft belijdenisse ghedaen
Lauwereijs Martens heeft belijdenisse ghedaen
Adr[iae]n Willems en zijn huijsvrauw Lijvijnken Vincke hebben oock belijdenisse gedaen
Anna Heijndricx dochter Schaps dochter is ten nachtmaele gecomen met goede attestatie op den
xxen junij
[1615]
Adr[iae]n de Jonge heeft belijdenisse ghedaen op den 18en april 1615
Lijevijntien huijsvrauwe van Meeus Amerlijnck op den 18en april 1615
Maeijken huijsvrouwe van Michiel Meijn heeft belijdenisse ghedaen op den 18en april 1615
Margriete Olivierss huijsvrauwe v Jooris van [de] Velde heeft belijdenisse ghedaen op den 19en april
1615
[1616]
Corn[elis] Damiaensen Hert met Lijevijne Bracke zijn huijsvrauw zijn toegela[ten] met attestatie van
Tobias de Coninck dienaer te … tot Ellewoutsdijck Oudelandt den xxven maerte
Jacob van Doorne met zijn huijsvr Maijken hebben belijdenisse gedaen den 23 decemb 1616
[1617]
Heijndrick Willems heeft belijdenisse ghedaen den 24 decemb 1617
[1618]
Pieter van Schoote met zijn huijsvrauwe hebben belijdenisse ghedaen op den 30en junij 1618
nachtmael ghehauden op den xxxen junij 1618
Willem Willems met zijn huijsvrauwe Maeijken
Zacharijas en zijn dochter met attestatie
[einde scan nummer 146]
Pieter Boone met zijne huijsvrauwe Tijecomien? met attestatie van Vlissingen van Jacobus Bondius
Maximiliaen de Pril met sijn huijsvrauwe zij gecomen met attestatie van Lillo
van geluks? sijn gecomen met de selve attestatie beijder sijn dochters
[1619]
Paesschijncken Corstens? is ten nachtmaele ghecomen en heeft belijdenisse ghedaen in maerte
1619
den 28en 7tember 1619 heeft belijdenisse gedaen Adr[iae]n Vijncke
… Boonen?
de huijsvrauwe van Jacob Bast
den 25en desember 1619 heeft belijdenisse gedaen Hans But
[1620]

hebben belijdenisse ghedaen op den xviien april 1620
Jacob Bast
Niclaeijs Bolijns
Tanneken Vogelaers
Lijsebet Reese
den xien julij 1620 heeft Adriaen Gheenssen belijdenisse ghedaen
den xien dijto Adriaen Pieters met sijn huijsvrauwe ..eken
Cornelis met attestatie
[1622]
den 20en junij 1622 belijdenisse gedaen Jan de Koster obiit anno 1646
en Lijsebete Adrijaensen
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Claijs de Backer heeft belijdenisse gedaen op den 14en october 1622
Joos Minneboo
P[iete]r Bous en sijn husvrauwe
Flips van Dale
Susanna Danner? huijsvrauwe van Lieven van den Brouch
Adrijaen Suur? et Janneken dochter
[1623]
Jan Leijs heeft belijdenisse gedaen den 1en julij 1623
[1624]
Jan van Vondele en Pieter Gillis hebben de belijdenisse gedaen den 6 april 1624
[1626]
den 4en april 1626 hebben belijdenisse gedaen dese naervolgende persoonen
Jacob de Klerck en sijn [vrou]w Passchijne van Malder
Jan van den Nest en sijn [vrou]w Berbel Vriendts
Lieven van den Broucke
Lauwereijs Verschoore en sijn [vrou]w Tanneken Verhoeven
Adriaen Arents
Jeremias de Concfelle? soldaet onder cap[itein] Durp
Lieveijne van Doorn huijsvr van Cornelis Leijs
Elisabeth Verlinden huijsvr van mr Fransoijs schoolm[eeste]r
Tanneken Huberechts van den Bossche huijsvr van Marinis Verschoore
Cornelija van Doorne huijsvr van Meus Saeman
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