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INGEZONDEN STUKKEN
Den Wel Eerw. Zeer Gel. Heer
H. Joffers, emeritus-predikant der
Chr. Afgescheidene Gemeente!
Wel Eerw. Heer! Het ligt niet in mijne bedoeling, om mij tusschen het geschrijf van UEw., den Heer
Luiting en Y. te mengen, maar alleen om UEw. vriendelijk te verzoeken, door middel van dit blad mij
te willen inlichten sints wanneer de Chr. Nat. school alhier tot de Chr. Ger. gemeente is overgegaan.
Belangstelling in die inrigting doet mij deze vrijmoedigheid nemen, daar ik elken kerkelijken band
voor de Chr. Nat. school alhier hoogst schadelijk zoude achten.
Want het ware kenmerk der Chr. school ligt niet in het kerkelijke van haar onderwijs, maar, naar mijn
bescheiden oordeel, in haar karakteristiek.
Het ware karakteristiek der Chr. school moet zijn, dat zij bij haar opleiding tot plichtbetrachting, die
het leven richten, doen uitgaan van “het kruis der verzoening”; zij is daardoor de tegenhanger der
openbare school, die naar den eisch der wet ingericht, Christus en zijn kruis zoo niet verloochenen,
dan toch met stilzwijgen ter wille van den Jood, moet voorbijgaan.
En Wel Eerw. Heer! in dien men dit karakteristiek voorop stelt dan kan de Chr. Nat. school, voor
geen eenen ware belijder van Christus, eene steen des aanstoots, of eene ros der ergernis zijn.
In afwachting,
UWEw. Dw. Dr.,
M.A. Hoogerbrugge,
Smilde,
Lid en oud-Voorzitter van
21 Maart 70
Chr. Nat. onderwijs alhier.
Appelscha, 21 Maart
Nu geruimen tijd, terwijl de arbeidersstand niet veel verdiende, waren wij ook verschoond van de
Smildiger kooplui met manufactuur-pakken te zien venten langs de huizen, doch pas is ’t werkvolk
een weinigje aan ’t verdienen, of gister zelfs onder de godsdienstoefening zag men die kooplui hier
weer met pakken hunne waar langs de huizen ten verkoop aan bieden. ’t Is wonder dat zulks juist hier
en niet te Smilde, waar ze wonen, geschiedt.
Of durven ze dat werk te Smilde op Zondag niet verrigten, uit hoofde misschien de politie daar streng
toezigt op dit verbod houdt, terwijl zulks hier, tot hinder der ingezetenen, ongehinderd kan
geschieden.
Hoe ’t ook zij, wij wenschen, dat ook onze anders zoo ijverige politie en rijksveldwacht ook hieraan
een einde zal maken.
Bevallen van eene dochter A. KNOTTNERUS-TIJMSTRA.
Smilde, 20 Maart 1870
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+ Smilde, 22 Maart. Tengevolge het bedanken van ds. Kok te Dokkum is door de Chr. Geref.
gemeente alhier het volgend drietal gemaakt: H. van Hoogen te Burum, J.H. Vos te Katwijk en R. Vos
te Vries.
INGEZONDEN STUKKEN
Daar ik de eerste stukken van den strijd tusschen Y. en T.T., daar ik in betrokken ben, nu voor het
eerste in handen heb gekregen, merk ik op, dat mijn stuk, dat gisteren geplaatst was in de Provinciale
Drentsche en Asser Courant, niet moet zijn gerigt tegen Y., maar tegen T.T., welke die strijd heeft
begonnen!
Smilde
H. Joffers
den 22 Maart 1870
Emeritus Predikant.

