VISITATIES van WINKSELE


Pastoor Egidius le MERCHIA
1 monstrans boven zilver onder koper
1 kasuifel redelijk goeden staat
reliekschrijnen zijn door de vijand stuk geslagen, alleen één kelk is na de rooftocht van de
ketters overgebleven.
Er zijn 4 klokken
1598:
Kerk in goeden staat, pastorij afgebrand behalve het gebouw waarin ze vroeger was.
Pastoor Egidius MERCHIER is afwezig , dienst doet Evergius EYEM pastoor van Velthem.
Kerkmeester Valentinus VAN KEERBERGEN
1599:
Bedient door Petrus WAEST
Valentinus VAN KEERBERGEN slaapt in de kerk met vrouwen waarover de pastoor klaagt.
Pastoor Jacob BOSMANS, pastoor in Everberg zegt de mis in twee kapellen.
1600:
Geen residerende priester, wordt soms bediend vanuit Leuven
1601:
Grote kerk, vraagt reparatie.
1602:
De kerk in heel slechte staat
1603:
Pastoor DE WAEST is overleden.
1604:
Pastoor Andreas BATENS, verblijft te Leuven , heeft daar zijn registers
pastorij staat ingestort, de kerk is onteerd
koster is Valentijn VAN KEERBERGEN
1605:
de pastoor verwaarloost zijn werk
1606:
Pastoor Andreas BATEN, de kerk is erg gehavend door orkaan
1607:
Pastoor is Andreas BATEN
Koor is hersteld na de storm van vorig jaar.
De koster houdt een herberg, wat hij nodig heeft om zijn gezin te voeden.
De Meyer wordt overspeler genoemd.
1608: 28 april Het koor van de kerk is hersteld, het schip niet
Rond 1568 en 1570 blijken zeer veel goederen en inkomsten van de kerk en arme verkocht,
pastoor MERCHIER die toen pastoor was is nu pastoor is in Hoy ?
maar wil niets zeggen.
De koster was ziek en is gestorven
1609:
Andreas BATEN resideert niet ter plaatse, wel te Leuven
kerk hersteld , nog een balk in het schip en een kolon wachten nog
Koster en schoolmeester Christianus GROSSIES
1613:
Kerk in goeden staat maar slecht voorzien, slechts één bronzen kelk en een versleten kasuifel.
1614:
Pastoor Petrus GRAUWELIUS verblijft ter plaatse
 160 paasplichtigen
Pastorij in herstelling
De rekeningen zijn bij BATEN, die beweert nog iets te trekken te hebben.
1615:
 170 paasplichtigen
De koster geeft geen les aan de kinderen omdat de H.Geesttafel hem niet betaalt 528
De rekeningen kunnen niet gemaakt worden omdat de papieren bij BATEN liggen.
1616:
Kerkmeester is Petrus HUYBRECHTS in 1615 na overleg met BATEN
1617: 21 juni
BATEN houdt weer alle documenten
1619:
Pastoor is Hieronimus LEUNIS
1620: 19 mei
In de kerk moet nog veel hersteld worden, ook de buitenmuren
1622:
Pastoor Petrus GRAUWELIUS
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1575:

Pastoor Petrus GRAUWELIUS
Rector van het St.Catharina altaar is Martinus DE LA COURT clericus van Camerijk .
De pastoor heeft 24 stuyvers voor een plechtig huwelijk, en 8 voor de sponsalia, en 12
voor de roepen .
1624:
Barbara VAN LEEMPOEL X Jan VAN LAERE en ook nog Joanna de vrouw van Jan
(onleesbaar)
1625:
Schoolmeester en rector is Rutgerius TINEL die pastoor is in Boortmeerbeek, een
gehuwd man doet de dienst
1627:
( altijd over inkomsten)
180 paasplichtigen
1629:
Petrus GRAUWELIUS is ook kannunik van St.Jacob te Leuven en resideert op twee
plaatsen , meestal te Leuven
175 communicanten
Koster is Petrus VREVEN , hij geeft les , maar weinig kinderen komen, ze moeten op
de koeien passen.
1629:
180 paasplichtigen rector Petrus VREVEN weduwenaar
1631:
180 paasplichtigen
geen pastorij maar een klein huisje is aangepast voor de pastoor
Weduwenaar Petrus VREVEN is rector van de kerkmeesters en voldoet aan de pastoor,
maar is niet gegeerd door de parochianen , zoals hij ook niet behaagde aan de overleden
pastoor waarvan hij de schoonbroer was.
1632 15 mei
Pastoor Jan GREVENS woont in Leuven , kerkmeester Petrus VANDE MERCK
Ze gaan een preekstoel kopen
Het dak moet gerepareerd worden, geen pastorij
Er is een kamer onder de toren aangepast door de overleden pastoor en daar heeft de
huidige een tijdje gewoond.
De pastoor heeft nu een overlijdensregister.
1633:
Pastoor Jan GREVENS woont nog te Leuven
Petrus VAN LEEMPOEL is H.Geestmeester
Petrus VREVEN is Kerkmeester.
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