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INGEZONDEN STUKKEN
Ons laatste woord aan den heer T.T.
Grooter bombast, war- en leugentaal, dan uw schrijven van den 10den Febr., is ons in langen tijd niet
onder de oogen gekomen. Wij zouden er ook niet op terug zijn gekomen, ware het niet, dat we u,
omtrent de laatste alinea van uw stuk, een goeden raad meenden te kunnen geven. Daarin schrijft ge
toch: “En wij ontkennen het niet, dat het voor ons een raadsel is dat een leeraar, die de Gereformeerde
belijdenis, zoo ik mag veronderstellen, lief heeft, graag is, volgens getuigenis van IJ., om zulke
docenten op Nieuwjaarsmorgen onder zijne vleugelen van welsprekendheid te koesteren.”
Niemand beter dan die predikant zelf kan u dat raadsel oplossen. Doe dus de moeite en vervoeg u bij
hem en wij twejfelen niet of hij zal u met de meeste bereidwilligheid aanhooren en antwoorden.
Misschien ontdekt ge dan ook met een de redenen, waarom de kinderen van dien Chr. Geref.
predikant op de openbare en niet op de bijzondere school gaan.
Maar naar ’t ons voorkomt, interesseert gij u nog al voor de bijzondere school. Om materiële belangen
soms? Dan zou hier bijzonder van pas zijn:
“Om de wille van de smeer
Lekt de kat de kandeleer.”
Sm. Febr. 70.
IJ.
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+ Smilde, 27 Febr. In de verloopen week heeft hier wederom eene collecte bijlangs de huizen ten
behoeve van de algemeene of niet bedeeld wordende armen plaats gehad, welke collecte de waarlijk
aanzienlijke som van f 268 en 66 cents heeft opgebragt. Ook ingezetenen van Assen, hier aanzienlijke
goederen hebbende liggen, hebben daartoe bijgedragen. Wij brengen deze hiervoor, alsmede alle
gevers, openlijken dank.
- De dag van heden was voor de Chr. Geref. gemeente alhier een dag van groote teleurstelling.
Algemeen hoopte, ja verwachtte men, dat de beroepen predikant A.T. Kok te Dokkum het beroep zou
aanvaarden. Hedenvoormiddag werd aan de gemeente bekend gemaakt, dat hij zich verpligt had
gevonden voor de betroeping te bedanken.
De Hervormde gemeente van Bovensmilde wordt vacant, die van Kloosterveen en Hijkersmilde blijft
nog vacant, dus: een vacante Smilde kan men bijna zeggen.

