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INGEZONDEN STUKKEN
Eerwaarde Kerkenraad te Smilde!
Gij kent met mij de naauwgezetheid van enkele gemeente-leden.
Handel bedachtzaam, opdat teergevoelige wetgeleerden of de reglementaire ledematen niet pijnlijk
worden aangedaan, want het is Uw Eerwaarde en de gemeente bekend en de armen kunnen het met
tranen getuigen, welke smartelijke naweeën zulks ten gevolge heeft.
Zou het ook niet schadelijk op de stemming werken, indien deze in een logement plaats heeft?
Men gaat er niet gaarne in zonder iets te verteeren en daar velen geen noodelooze uitgaven passen,
komen zij alligt tot het besluit, om niet te stemmen. Een ander, minder matig en geen vijand van
Schiedam, laat zulk eene schoone gelegenheid niet ongebruikt voorbijgaan, zoo als men later getuigen
kan.
Duid mij, Eerwaarde Kerkeraad, deze vrijmoedige opmerkingen niet ten kwade. Het zijn wenschen uit
levenservaring geput en uit eene onpartijdige pen gevloeid en uit een hart dat het welzijn der gemeente
Smilde zoekt.
Smilde, 24 Maart 1868
Uw Eerw. Dw. Dien.
X.
Door vertrek naar elders,
tegen primo Mei te huur, te Smilde:
Een HUIS, met drie Kamers, Keuken, twee Kelders, Zolder, Schuur en Tuin, thans bewoond door den
Edel Achtbaren heer Burgemeester G.J.H. EBBINGE WUBBEN. Te bevragen, met franco brieven, bij den
eigenaar, den heer M.A. HOOGERBRUGGE te Smilde.
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+ Smilde, 31 maart. Volgens art. 4 van het “Reglement voor de Kerkeraden” mag het getal ouderlingen
en dat der diaken elk uit twee bestaan. Dientengevolge hebben, naar men verneemt, de vier leden uit het
classicale bestuur hunnen betrekking neergelegd en het werk verder aan de vier wettige kerkeraadsleden
opgedragen. Tevens moet besloten zijn, aan de hoogere autoriteiten te vragen, of het bestaande
kiescollegie kon blijven bestaan, dan of er een nieuw moet worden benoemd? Of, in ’t eerste geval, het
kiescollegie ook overeenkomstig het getal kerkeraadsleden [vier] moet worden verminderd? Of die
vermindering door loting moet plaats hebben? Met de beantwoording dezer vragen zal er misschien nog
wel eenige tijd verloopen.
Op Vrijdag 3 April 1868, ’s middags te 4 uur
publieke verkoop
van 3 Koeijen, waaronder 1 aanstaande te kalven en 2 afgekalfde, p.m. 8000 pond best gewonnen Hooi
en ’t geen meer te voorschijn zal worden gebragt, ten huize en ten verzoeke van K. BOLHUIS te Smilde.
Notaris Mr. H. VAN LIER
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Smilde
Op Donderdag den 9 april 1868, ’s middags te 3 uur, zullen ten huize van J.H. WIND,
publiek worden verhuurd:
7 kampen Groenland, om te weiden, gelegen tusschen de Jonkers- en de Grietmanswijk op plaats 16 en
17, ten verzoeke van den Heer E. TONCKENS te Smilde.
Notaris Mr. H. VAN LIER

