blad 1867e1
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 2 APRIL 1867

+ Smilde, 31 Maart. Heden voormiddag nam onze geliefde leraar, H. Doorenbos, afscheid van ons,
met de woorden van den Apostel Paulus: “Voorts, Broeders! zijt blijde: wordt volmaakt, zijt getroost,
zijt eensgezind, leeft in vrede! en God zal met U zijn. “2e Cor. 13:11
Deze wensch van Paulus maakte Z.W.Eerw. tot de zijne en ontboezemde dien over zijn gemeente, aan
wie hij 47 jaren en 3 maanden het Evangelie had verkondigd, met zulk een kracht en vuur, dat men
bijna niet zou gelooven, dat de mond die daar sprak, reeds 56 jaren en 3 maanden de “blijde
boodschap” had verkondigd, en nu nog op den ouderdom van 78 jaren en ruim 7 maanden ons groot
kerkgebouw, dat boordevol van belangstellenden en nieuwsgierigen was, zich geheel door kon doen
verstaan. Gerust durven we zeggen: “mogt die grijsaard nog eenige jaren zoo onze voorganger zijn
gebleven!” is geen onnutte wensch, maar wij moeten zijn besluit billijken, en wenschen hem nog
eenige jaren een genoegelijke rust, want die is wél verdiend. Na het uitspreken van den zegen stond de
aanstaande consulent, de WelEerw. heer T. Buter, op, sprak eenige hartelijke woorden tot leeraar en
gemeente en verzocht staande te zingen Psalm 134:3.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 13 APRIL 1867

+ Smilde, 11 April. Gisteren avond heeft eene voorloopige vergadering van Kerkeraad en
Kiescollegie onder presidium van den consulent plaats gehad. Met algemeene stemmen is daarin
besloten, om in de vacature te voorzien door het beroepen van een predikant en tevens bepaald, om in
de volgende vergadering, te houden den 24 dezer, eene bepaalde nominatie te formeren.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 16 APRIL 1867

+ Smilde, 14 April. De betrekking van Israëlitisch godsdienstonderwijzer is hier wederom vacant. De
heer A. Polak werd verzocht, eene proefdienst te Gorredijk waar te nemen. Omdat ZE. hier pas acht
weken werkzaam was, werd hem daartoe de vergunning geweigerd. ZE. evenwel nam dezelve aan, ten
gevolge waarvan hij door het Isr.Bestuur alhier is bedankt.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 18 APRIL 1867

+ Smilde, 16 April. Van donderdag tot maandag ll. waren het hier voor eene buurt treurige dagen.
Tusschen woensdag en donderdag stierf er een jongentje, dat voor eenige dagen nog de school had
bezocht; tusschen donderdag en vrijdag een kind, dat ’s maandags en dingsdags te voren nog school
was geweest; terwijl maandag morgen in ’t zelfde huisgezin een kindje van 7 à 8 weken stierf, dat met
zijn broertje in één kistje in den schoot der aarde werdt neergelaten. Daarenboven is in dezelfde buurt
zaturdag morgen een jongen van 11 à 12 jaren, door het misstappen van den trap van den zolder op de
dorschdeel gevallen. Ofschoon voor dood opgenomen, bleek bij onderzoek, dat hem niets in het
ligchaam was gebroken en bestaat er hoop, dat hij wel spoedig geheel hersteld zal zijn. Veertien dagen
vroeger zijn in die buurt ook reeds twee kinderen overleden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 25 APRIL 1867

BURGEMEESTER en WETHOUDERS te SMILDE maken bekend, dat zij voornemens zijn, op maandag
den 29 dezer , des avonds te zes uur, op de plaats zelve, in zijn geheel, publiek
op afbraak te verkoopen
het aan de gemeente toebehoorende HUIS, staande naast de SCHOOL te Hijker-Smilde alhier.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
G.J.G. EBBINGE WUBBEN
De Secretaris, H. BAKKER

