
blad 1861a 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 8 JANUARIJ 1861 
 
Op Woensdag 16 Januarij e.k., des avonds 6 uur, in de OUDE VEENHOOP te Smilde, zullen publiek 

worden verkocht: 

1
e
. Ten verzoeke van SIJME SMIT te Smilde: 

Een HUIS, ERF en naastgelegen GROND, aan den straatweg te Smilde, bij hem zelf in gebruik, en eenige 
kampen GROEN- en BOUWLAND, in den omtrek gelegen. Te bevragen bij den eigenaar. 

2
e
. Ten verzoeke van ALBERT LUCAS WOLTERS te Drouwenermond: 

Eene VEENPLAATS met HUIS, BOUW- en ONDERGROND, gelegen aan de Duikerslootswijk te Smilde, te 
zamen groot ongeveer 5½ bunder. 

        A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, 

          Notaris 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Vrijdag 18 Januarij a.s., des avonds te 6 uur, ten huize 

van HENDRIK WALDA, over de Norgervaart aldaar, ten verzoeke van  de Erven van wijlen JAN MOES, 

veilen en op later te bepalen tijd verkoopen: 

Eene plaats BOUWLAND en ONDERGROND, met daarop staand HUIS en SCHUUR, alsmede een perceel 

BOVENVEEN, alles gelegen nabij de Norgervaart, op het Domeinveld onder Assen, groot p.m. 4 bunder. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 10 JANUARIJ 1861 
 
+ Smilde, 7 Jan. Gisteren herdacht onze Herder en Leraar H. Doorenbos, de vervulling, zijner 

vijftigjarige Evangeliebediening, naar aanleiding van de woorden: Loof den Heer, mijne ziele! en 

vergeet geene van zijne weldaden, Ps. 103:2. Ofschoon Zw.Ew. den laatsten Zondag van het jaar 1810 

zijne Evangeliebediening was begonnen, werd de viering om bijzondere redenen eene week uitgesteld. 
Valt zulk een voorregt weinigen ten deel, waardoor het als van zelf belangrijk wordt, de gemeente 

toonde door hare opkomst ook hare groote belangstelling, daar het zeer ruime kerkgebouw de 

aanwezigen naauwelijks kon bevatten. De kernachtige rede, nog even krachtig als voor twintig jaren 
uitgesproken, werd met de diepste stilte en de meeste  belangstelling aangehoord.  

Na het eindigen van dezelve, werden er hartelijke toespraken tot den feestvierende, familie en gemeente 

gehouden, door den zoon en de behuwd zoonen, de WEw. heeren Doorenbos, Wilkens en Heeres, 
Predikanten te Holwierde, Wehe en Zuidhorn, en de geheele plegtigheid, die door de WelEw. heeren 

van Kuik, predikant te Hoogersmilde en Buiter, hulppredikant te Bovensmilde met hunne 

tegenwoordigheid werd vereerd, gesloten met het zingen van Psalm 103:1. 

Toonde de gemeente door eene talrijke opkomst groote belangstelling, ook aan stoffelijke belangstelling  
heeft zij het niet laten ontbreken, daar den feestvierende vele geschenken zijn vereerd, waaronder vooral 

uitmunt een allerprachtigst uurwerk (pendule) door eenige notabele ingezetenen der gemeente, alsmede 

geschenken door eenige leden van den kerkeraad, den voorganger en den organist, terwijl leden buiten 
de gemeente door het vereeren van geschenken hunne belangstelling betoonden. Al deze geschenken 

werden met blijkbare erkentelijkheid en liefde aangenomen. 

Bij tal van wenschen, werd de bede ontboezemd, dat de geliefde Leeraar nog vele jaren kracht en 

gezondheid mogt behouden, om, als tot heden, met ijver en liefde zijne taak te vervolgen en nog lang 
gespaard moge blijven voor zijne vrienden en betrekkingen. 

 

De notaris Mr. W.O. SERVATIUS te Dwingelo, zal, ten verzoeke van den Heer HERMANNUS DE VROOME 

te Smilde, op Vrijdag den 18 Januarij 1861, des middags om 12 uren, ten huize van den 

Logementhouder J.H. WIND te Smilde, publiek bij inzate veilen: 

Eene opstrekkende BOERENPLAATS te Hoogersmilde, gemeente Smilde, bestaande uit HUIS en ERF, 
BOUW- WEI- en HOOILAND en HEIDEVELD, te zamen 46 bunders 83 roeden en 80 ellen groot en thans 

door GEERT DUKER in huur bewoond en gebruikt wordende. 

Het op die Boerenplaats op stam staande EIKENHOUT zal op nader te bepalen afzonderlijk te koop 

worden aangeboden. 


