
 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 8 NOVEMBER  1850 
 
Jl. zondag heeft de leeraar  bij de afgescheidene gemeente te Smilde den alhier beroepen 

afgescheiden leeraar Breidsma bevestigd; des namiddags heeft deze zijne intrede gehouden; het 
kleine kerkgebouw kon alle de toehoorders niet bevatten. 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 12 NOVEMBER  1850 
 
De kerkeraad der Christelijke Afgescheidene gemeente te Smilde heeft aan de Staten verzocht, dat 

alnog ten spoedigste worde uitgekeerd de eenmaal aan denzelven toegekende som van f.500 uit de 
kas ad pios usus, tot tegemoetkoming in de kosten van vertimmering van een armhuis, tegen de 

uitbetaling waarvan later zwarigheden zijn gerezen. 

Smilde, 9 Nov. Men weet, dat de Staten dezer Provincie, op voorstel van het lid, den heer Sluis, eene 

commissie hebben benoemd, om onderzoek te doen naar de wezenlijke bestemming van de kas ad 
pios usus. De heer Burgemeester te dezer gemeente heeft daaruit aanleiding genomen, om een 

belangrijk betoog deswege aan de Staten  in te dienen, waarin hij zich, wat de godsdienstige 

gezindten der gemeente betreft, op een onzijdig standpunt plaatst en het onbetwistbaar uitsluitend 
regt van de Smilde op de kas aantoont. (Bij een volgend no. zullen wij het adres in deszelfs geheel 

mededeelen). Ten slotte geeft Z.Ed.A. te kennen te veel vertrouwen te hebben op de regtvaardigheid 

der Staten, om zich voor zijne gemeente over de door hen te nemen beslissing te verontrusten, daar 

hij anders de bevoegdheid der Staten zou betwijfelen, om een beschikking te nemen, waarvan het 
gevolg zou zijn, dat de geheele provincie aan zich zou toewijzen en toeeigenen, wat alhier aan de 

Smilde uitsluitend toehoort. Ten slotte verzocht adressant, dat de Staten mogen voortgaan de kas ad 

pios usus uitsluitend ten behoeve van de Smilde te administreren. 
Men mag deze stap van onzen geachten Burgemeester in ’t belang onzer gemeente, die het zoo 

dringend noodig heeft zeer gepast noemen: wij hopen dat de ijverige pogingen van Z.Ed.A. door de 

Staten op prijs worden gesteld. 

Smilde, 9 Nov. Dingsdag ll. heeft hier een treurig geval plaats gehad, ’t welk evenwel nog ergere 

gevolgen had kunnen hebben. Het zoontje van den schipper H.H. wil in de schuur de kippen 
(hoenders) van de paardeboonen afjagen, klimt op eene ladder, neemt een hooivork mede en houdt 

die met de tanden omhoog. Nu valt hij, door welke oorzaak weet hij zelf niet, van de ladder op de 

tanden van de vork, met dat gevolg, dat hij met de vork in ’t ligchaam omslingert en een eind van de 
ladder op den grond neerkomt. Op ’t geschreeuw komt zijne moeder aangelopen en vindt haar 

zoontje liggende met de vork in ’t ligchaam. De laatste heeft nog zooveel tegenwoordigheid van 

geest, dat hij zijne moeder verzoekt gaauw de vork er uit te trekken. En toen bleek het, dat de eene 

tand bijna eene palm lengte was geraakt in den buik tegen de korte ribben. Er bestaat  nu nog hoop, 

dat hij weer zal genezen. 

Smilde, 10 Nov. Heden achternamiddag nam de heer K. van Goor, chr. afg. leeraar, van zijne  

gemeente alhier afscheid, naar aanleiding van Hand. 20 vers 32. Eene overgroote menigte menschen 

woonden deze plegtigheid bij. 

Verder verneemt men, dat ter vervulling der ontstane vacature een keuze zal gedaan worden uit de 

heeren: Kok te Hoogeveen, Joffers te ’s Gravenhage en Nanties te Urk. 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 15 NOVEMBER  1850 
 
Smilde, 13 Nov. De chr. afg. gemeente alhier heeft uit het in het vorig no. dezer courant genoemde 

drietal tot haren herder en leeraar verkozen, den W.E.W. heer J. Nanties, afgescheiden leeraar op het 

eiland Urk. 


