Verplaatsing kerk Rietmolen naar Borculo, 1742
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Verzoek van pastoor Johan Grotenhuijs van Rietmolen en medeondertekenende RK ingezetenen van de heerlijkheid Borculo aan
de heer van Borculo, om de kerk van Rietmolen te verplaatsen
naar (de omgeving van) de stad Borculo. Afschrift, 1742 of
later. Een antwoord is niet bekend. Het plan heeft in ieder
geval geen doorgang gevonden.
Aen den Hooghwelgeboren Heer Baron van Schleussing in qualiteit
als plenipotentiaris van Sijn Excellentie den Heer Rijxgrave
G.D. van Fleming, Heer van Borculo, etc., etc., etc..
Hoogwelgeborene Heer,
Vertoont met diep respect Johan Grotenhuijs, Pastor van de
Catholijke Gemeente aan de Rietmolen in dese Heerlijkheit van
Borculo, hoedat den suppliant in den jaere 1740 bij een
ootmoedig supplicq sigh heeft geaddresseert aen haere Hoogheden
den Prins en Princesse van Wilnionriskij als doenmalen Heer ende
Vrouwe der Heerlijkheit van Borculo, omme de plaetse tot
exercitie van de Catholijke religie aldaar aan de Rietmolen
gestelt te mogen omtrent ofte in de stadt van Borculo
veranderen, ter oorsake, dat den suppliant om de weinge
overgeblevene van sijn communiteit (als hebbende die ende wel 't
meestegedeelte op de grensen van Overijssel wonende wegens 't
verplaetsen van de Nieuwekerk1 tot Hoxbergen nu sig naar
Hoxbergen tot den dienst begeeven) niet in staet is sigh als
Pastor te kunnen gehouden, als mede terwijl om Borculo en
principalijk in Lintveld, Beltrum de meeste huijsgesinnen de
Catholijke religie zijn toegedaan, ende aldaar ter plaetse, als
sijnde omtrent 't middelste punct der Heerlijkheid men sigh
gevoeglijkste van alle kanten tot den godsdienst konde vervoegen
als sullende dese gunstige permissie niet alleen verstrekken tot
commoditeit der Catholijke ingesetenen, maar ook tot avantangie
der stadt Borculo, ende tot voordeel der burgeren van dien, als
dewelke de penningen die de bouwlieden ordinaire bij occasie van
den kerkgank tot inkopinge van hunne nootsakelijkheden gewoon
zijn te gebruiken souden kunnen genieten, welke nu nae andere
naburige steden, alwaar de gemelte bouwlieden moeten ten dienste
gaan, tot nadeel van de Borculosche burgerije worden uitgegeven
ende besteedt, waerop 't hunne Hoogheden heeft gelieft seer
genadig ende goetgunstig te antwoorden ende toe te staan, dat
den suppliant een plaetse tot den Catholijken godsdienst mogte
hebben en oprigten in Borculo ofte daaromtrent selve best soude
convenieren, soo ende als uijt eene goetgunstige authorisatie
onder hand en zegel van Haere Hoogheden te Warschouw op den 9.
November 1740 afgegeven ten genoegen sal kunnen blijken. Van
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De Nieuwkerk, net over de grens bij Rekken-Oldenkotte onder Vreden.
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welke goetheid aan den suppliant door Hooghgedagte Prins en
Princesse is gegeven aan zijn Excellentie den Heere Rijks Grave
G.D. van Fleming, als ten dien tijden cessionaris van
Hooggedagte hare Hoogheden, welke die gedane authorisatie wel
genadelijk heeft believen te approberen, ende te declareren, dat
ten sijnen tijde daar toe eene bequame plaetse soude doen
aanwijsen in ofte omtrent de stadt van Borculo. Ende also de
reedenen, die tot verhinderinge van dien mogten hebben kunnen
verstrecken wegens afdoeninge van saeken ende formele cessie der
Heerlijkheid van Borculo voornoemt ... sijn verdwenen.
Soo is 't dat suppliant beneffens de ondergeschrevene Catholijke
ondersaten deser Heerlijkheid van U W H.W. Gb. in qualiteit als
Plenipotentiaris van sijn Excellentie den Heere Rijx Grave van
Fleming als Heer van deser Heerlijkheid Borculo, seer onderdanig
versoeken, omme hun lieden 't effect van vorensgemelte gelieven
te doen genieten, ende permitteren op eene plaetse denwelke U
Hoogh W. Gb. best sal goetdunken omtrent ofte in Borculo den
Catholijken Godsdienst in dusdane voegen gelijk den suppliant
aan de Rietmolen heeft gedaan en vermogen te doen, te mogen
exerceren ende die aldaar van de Rietmolen te verplaetsen, als
sullenmde de suppliant en verdere Catholijke ondersaten voor
dese goetgunstigheit sig tragten ten allen tijden van U H.W. Gb.
Hoogen Principael den Heere Grave van Fleming ende UHWgb. met
onderdanigheit dankbaer te belonen. Hierop verwachtende een
gunstig appoinctement.
't Welk doende,
[namen van ondergetekenden ontbreken]
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