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Donderdagh 29 Decembris 1689.
Presentibus omnibus, demptis E.E.Pad en Roodsteen.
Op de nominatie van den Eerw. Kerkenraad aan Stellenbosch, nopende de diakonen dewelke dit jaar voor 't
aanstaande bij Haar Eerw. zijn opgesteld, soo is na rijpe raadspleging verstaan en beslooten uijt 't dubbeld
getal tot diakonen te verkiesen den vrijman, Lammert Hof, [1] sullende Jan Mostart [2] in sijn bediening als
diaken nog voor 't aanstaande jaar continueeren; daarenboven sal de Eerw.Kerkenraad voornt. g'adverteert
worden om verdagt te zijn op de nominatie der diakonen op 't einde van 't aanstaande jaar te stellen 4
persoonen om uijt de nominatie van dien het competent en convenabel getal te konnen formeeren. Verders
authoriseerd d' Ed.Heer Commandeur en Raad den Eerw. Kerkenraadt voornoemt om met de bevestingen van
den geeligeerden persoon ter behoorlijke tijd en plaatse voort te varen.
Op de nominatie bij den landdrost en heemraden aan Stellenbosch gedaan, noopende de verkiesing der nieuwe
heemraden, soo is eenpariger stemme beslooten in de plaats van Gerhard van der Bijl en Henning Huijsing als
afgaande heemraden te verkiesen Hans Jurgen Grimp en Matthijs Greev, [3] dewelke na gedane eed ter
behoorlijke tijd en plaatse, te weten den ln Januarij aanstaande, aan handen van den Ed. Heer Commandeur en
Raad in hun respective collegie sullen sessie nemen.

Notes:
[1] Bedoel word Lambert van Hof of volgens handtekening Lambert van Hoff. Sien C.J.2873: Contractenboek, 1698−1703, p. 26.
[2] Bedoel word Johannes Mostert van Utrecht, in 1687 getroud met sy tweede vrou, Elizabeth Nieumeyer van Deventer.
[3] Matthijs Greeff, van Maagdenburg afkomstig, was getroud met Susanna Claasen.
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