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Smilde, 4 Mei. Heden is hier tot predikant verkozen, de heer A. Verkouw te Voorthuizen, in Gelderland.
INGEZONDEN STUKKEN
Mijnheer de Redacteur!
Veroorloof mij een klein plaatsje in UEd. veelgelezen blad, ten einde den inzender van het stukje over het
beroepingswerk te Smilde (zie Courant No. 52 van 4 Mei ll.) beter op de hoogte te brengen en opdat het
publiek door zulke mededeelingen in geene verkeerde waan wordt gebragt.
Bij de vorige benoeming bekwamen vooral de heer Ds. Tinholt en Ds. Verkouw, van het twaalftal, door de
meerderheid van kerkeraad en kiescollegie in aanmerking, en, ten einde verdeeldheid te voorkomen, liet
men het lot beslissen, dat ten gunste van Ds. Tinholt uitviel. Door diens bedanken lag het nu op den weg
van dat collegie het beroep op Ds. Verkouw uit te brengen en daar Z.E.W. vroeger gehoord was, zoude het
andermaal gaan hooren geld verspillen zijn geweest, en dat is geen godsdienst. Daarom ben ik van
gevoelen, dat de inzender van bovengenoemd stukje edeler had gehandeld, niet op den dag van beroep,
maar eerder, en dan met woord en daad bij te staan, te meer daar het ZEd. ook zeker bekend is, dat dit
collegie de eer heeft op eigen kosten te reizen. Het schijnt echter, dat de inzender behoort tot die stuurlui –
die aan wal staan.
Aangezien den stempel: ferm orthodox, op het beroepingswerk gedrukt, daarvoor is zeker een ieder, die
rigting toegedaan, ZEd. dankbaar, daar het tot eer van dat collegie strekt, het getuigenis in het openbaar te
ontvangen, dat het zich ridderlijk van zijne taak heeft gekweten.
Tot welke rigting ZEd. behoort is mij nog niet duidelijk; evenwel ben ik door ZEds. schrijven overtuigd,
dat ZEd. niet op de hoogte is om welke rigting ook ferm te vertegenwoordigen – en tot heil van de kerk
mede te werken.
S. 4 Mei 69.
H.
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+ Smilde, 6 Mei. Hedenmorgen ongeveer half negen kwam hier berigt, dat de predikant, die de dienst zou
waarnemen, plotseling ongesteld was geworden en alzoo zijne beurt niet kon vervullen. Dit veroorzaakte
eene groote verlegenheid. De menschen gingen tempelwaarts en er was geen voorganger. Na verschillende
plannen gemaakt én verworpen en eenige deliberatieën gehouden te hebben werd eindelijk besloten, dat
er eene predikatie gelezen zou worden, ’t geen dan ook geschiedde, zoo wij vertrouwen tot stichting van
de opgekomene schare.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 11 MEI 1869

+ Smilde, 8 Mei. Door kerkvoogden en notabelen alhier is tot afgevaardigde naar het Provinciaal Collegie
van Toezigt benoemd de heer C.L. VAN IJZENDIJK, kerkvoogd.
Turfgravers.
Vier span waldijkers kunnen dadelijk werk krijgen, tegen goed loon, te Smilde.
K. BOLHUIS
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Een Smidsknecht
kan dadelijk, tegen hoog loon, vast werk bekomen bij A. NABER te Smilde.

