Een in missaal dat in bezit was van Klaas en Trijntje Quant-Pronk
Op de schutbladen voorin staan de volgende aantekeningen:
Klaas Aarjensz quant
geboren op den - 17 -feberwareij - 1825 -meddags om 12 ure
gertje Aarjens quant geboeren op den - 10 aprel 1828

Vrij vertaald:
Klaas Arjenszoon Quant
geboren op 17 februari - 1825 - 's middags om 12 uur
Geertje Arjenszoon Quant geboren op 10 april - 1828

Jan Klaassen quant ouwd - 66
geruest op den - 9 juneij
1818 - zavoens on - 8 ure
op vreijdag en begraven op
woenesdag den - 14 - juneij
op de belesen - 177 man
op de uijd vard - 73 - man
op de begravenes - 180 - man
dar ware - 46 - reijtuijge after
het leijk --neltje jans Bakker ouwd - 18
jaar gerust op den - 17 januwarij
1827 - savondsons om - 9 ure op
wonnesdag En Begraven op
dengesdag den - 23 - januwarij
Vrij vertaald:
Jan Klaassen Quant oud 66 jaar
(gerust) overleden op 9 juni 1820, 's avonds om 20.00 uur op vrijdag
en begraven op woensdag 14 juni
op de avondwake - 177 man
op de uitvaart - 73 man
op de begravenis - 180 man
er waren - 46 - rijtuigen achter het lijk.
Neeltje Jansdochter Bakker, oud 18 jaar
overleden op 17 januari 1827
's avonds om 21.00 uur op woensdag
en begraven op dinsdag 23 januari

In het missaal zitten enkele bidprentjes en een prachtige bladwijzer.

Bidprentje van de priester Johannes Hubertus Koemans (gedrukt in Tuitjenhorn).

De bladwijzer, gevlochten van wit en zwart papier.
IHS is een monogram dan gebruikt wordt op bijv. kazuifels, biechtstoelen, bidprentjes, biechtstoelen.
Het monogram IHS is de weergave van de eerste drie letters van Jezus in Griekse hoofdletters
(ΙΗΣΟΣ): Iota, Eta en Sigma. Dit wordt ook geschreven als IHC. De hoofdletter S wordt in het Grieks
oorspronkelijk als Σ geschreven. In de late oudheid en gedurende de vroege middeleeuwen werd dit
geschreven als een C. Vanaf de latere middeleeuwen (circa. 14de eeuw) werd de S gebruikt, steeds
als weergave van de sigma (Σ). De H bleef echter H, ook al gaat het eigenlijk om een E.
Omdat niet iedereen besefte dat het oorspronkelijk Griekse letters zijn en dat de letter H in het
Grieks een E is, bleek het monogram raadselachtig geworden. Dit was waarschijnlijk de aanleiding
voor het bedenken van andere verklaringen waarbij het monogram een afkorting werd voor een
Latijnse zinsnede. De meest gangbare varianten hiervan zijn:
Iesus hominum salvator (Jezus de redder der mensen).
In hoc signo (In dit teken (zult gij overwinnen)), als verwijzing naar de droom die de Romeinse keizer
Constantijn de Grote gehad zou hebben.

Hieronder een selectie uit het missaal

