
blad 1870u 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 20 OCT. 1870 
 
+ Hoogersmilde, 18 Oct. In een tuin alhier is een mangelwortel gegroeid, die, ontdaan van loof en 

zand, de belangrijke zwaarte heeft van 5 kilogram (Ned. ponden). 

Smilde! 

VERGADERING op a.s. Vrijdag 21 Oct., ’s avonds ten 7 ure, ten huize van den Heer JOHs. WIND, van 

de LEDEN der Herv. gemeente alhier, die bij de stemming voor het vrije beheer hebben gestemd, 

teneinde die stappen te doen, die ons voor verdere miskenning onzer regten vrijwaren. 

Smilde, 19 Oct. 1870.       M.A. HOOGERBRUGGE 

Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Smilde verlangt de levering van 15 à 20 last 

KLOPKEIJEN, 

vrachtvrij te leveren aan het WERKHUIS op de Molenwijk aldaar. 

De opgave van den prijs per last franco in te zenden aan J.R.T. TELLEGEN, Secretaris van het 

Armbestuur. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 21 OCT. 1870 
 

Smilde! 

Heden vernomen hebbende, dat het initiatief in de kerkelijke zaak alhier door een ander lid is 

genomen, zal de vergadering a.s. Vrijdag GEEN plaats hebben. 

20 Oct. 1870.         M.A. HOOGERBRUGGE 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 25 OCT. 1870 
 
+ Smilde, 22 Oct. Doordien de heer A.M. Rooseboom zich de benoeming als lid van ’t 

collegie van zetters in deze gemeente niet heeft laten welgevallen, is als zoodanig in die 

plaats benoemd de heer H.P. Sickens alhier. 

INGEZONDEN STUKKEN 

Smilde, 24 Oct. 1870 

Daar de predikant, de heer Moquette, gister, in de voormiddaggodsdienstoefening, niet volgens hem 

door kerkvoogden gedaan verzoek, van den predikstoel heeft bekend gemaakt, dat de lijst der 

stemgeregtigde leden, zooals wettig behoort, in de Nieuwe Veenhoop ter inzage zou liggen, hebben 

kerkvoogden besloten, om door den kerkelijken bode die geregtigden bekend te maken, dat genoemde 

lijst op evengenoemde plaats ter inzage is gelegd. 

Op die wijze wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften en zal de vraag: wilt gij het toezigt van het 

Provinciaal Collegie of vrij beheer? ter bekwamer tijd op nieuw aan  het oordeel der gemeente 

worden onderworpen. 

Heden overleed ons geliefd jongste zoontje RUDOLF HENDRIK, 1½ jaar oud. 

Smilde, 22 October 1870.     J. VENEKAMP 

H. VENEKAMP-BOERHUIS 

KERKVOOGDEN der Hervormde Gemeente te KLOOSTERVEEN en HIJKERSMILDE 

waarschuwen 

de stemgeregtigde leden, morgen (Dingsdag 25 October) geen deel te nemen aan de verkiezing 

van NOTABELEN, wijl die verkiezing bepaald onwettig zou zijn. 

Smilde, 24 Oct. 1870.    Namens Kerkvoogden van genoemde gemeente: 

C.L. VAN IJZENDIJK, Pres. 

O. BRUINS, Secretaris 


