
blad 1870h 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 28 MAART 1870 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Den Wel Eerw. Zeergeleerden Heer 

H. Joffers, emeritus predikant 

te  Smilde 

Wel Eerwaarde heer! 

Rom. 1 vs. 16, 

Het doet mij leed, dat ik genoodzaakt wordt de pen tegen u op te vatten, daar het mijne gewoonte niet is 

met broeders te strijden, tot welk kerkgenootschap zij ook behooren. Ik betreur elke verdeeldheid, die er 

bestaat tusschen hen, die in hoofdzaak één zijn, en hoop nooit mede te werken om die verdeeldheid te 

bevorderen. Doch nu gij u niet ontziet om door scheve voorstellingen mij in mijne belijdenis en ambt 

publiek aan de kaak te stellen, nu voel ik mij gedrongen een enkel woord tot u te rigten. 

In de eerste plaats begint gij te zeggen, dat ik hoofdonderwijzer ben aan de bijzondere school der 

Christelijk Afgescheidenen. Dat dit onjuist is weet gij even zoo goed als ik. Gij zijt toch geen 

vreemdeling op de Smilde om niet te weten, dat de bijzondere school uitgaat van de vereeniging voor 

Christelijk onderwijs, en dat die vereeniging bestaat uit Hervormden en Afgescheidenen. 

Indien u dit echter onbekend was, dan zal u nu uit het schrijven van den WelEdelen heer Hoogerbrugge 

gebleken zijn, op welken grondslag de school is opgerigt, en voor zoover mij bekend is nog staat. 

In de tweede plaats zegt gij, dat ik mij met uw doen bemoei. Ook dit is onjuist. Omdat ik meende dat IJ 

mij den raad gaf u een bezoek te brengen, om te weten, waarom gij uw kind niet bij mij ter school zendt, 

heb ik hem geantwoord, dat gij mij daarvan geen rekenschap verschuldigd zijt. En eindelijk zegt gij, dat 

ik mij de kerk en belijdenis der Christelijk Afgescheidenen schaam. Hoe gij zooiets schrijven kunt, is 

mij onbegrijpelijk. Gij ziet, dat ik nog al onbegrijpelijk ben ten uwen opzigte. Meent gij, dat lid te zijn 

van een kerkgenootschap een zich schamen is voor die kerk en hare belijdenis, dan verklaar ik openlijk, 

dat gij mij te geleerd zijt om met u te polimiseren. 

Meent gij echter, dat ik mij de belijdenis van Jezus Christus als een kracht Gods tot zaligheid schaam, 

dan vraag ik u bewijzen daarvoor te leveren, en beloof ik u, zoodra gij dit doen kunt, mijne betrekking 

als Christelijk onderwijzer vaarwel te zeggen. Zolang men mij echter daarvan niet overtuigt, hoop ik 

voort te gaan om de kinderen van Hervormden en Afgescheidenen beide door leer en voorbeeld te leiden 

tot het gemeenschappelijke standpunt: het kruis van Christus. 

J.C. Luitingh 

Christelijk onderwijzer. 
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Smilde, 26 Maart. Men verneemt, dat de heer E.R. Homan, tot wethouder en ambtenaar van den 

burgerlijken stand benoemd, beide betrekkingen heeft aangenomen. 

- Als een bewijs, dat  op den stal van wijlen den heer E. Tonckens uitmuntend vee stond, kunnen we 

berigten, dat op de verkooping, maandag ll. gehouden, onder anderen twee vaarzen, die de eene in April 

en de andere in July a.s. moeten kalven, respectievelijk zijn verkocht voor f 176 en f 170. Eene koe van 

het vierde kalf bragt f 175 en een vette f186 op. 

- 30 Maart. Hedenmorgen had hier, in de nabijheid der Afgescheidenen kerk, een treurig ongeluk plaats. 

De heer P.J.L. Eekhout wilden bij de Jonkersbrug met den wagen omkeeren. Door een of ander toeval 

viel deze om, met dat ongelukkige gevolg, dat de heer Eekhout het linkerbeen bij de enkel brak. Dadelijk 

werd hen de noodige hulp verleend. 


