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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 31 OCT. 1870

+ Smilde, 28 Oct. Men deelt ons mede, dat de heer J. Scholten, fabriekant te Groningen, hier 1800
mud aardappels heeft gekocht om te dienen tot een proef.
Valt deze proef naar genoegen uit, en kan hij eenige zekerheid erlangen van hier jaarlijksch 50.000
mud aardappels te kunnen verkrijgen, dan zou hij wel genegen zijn hier een aardappelmeelfabriek op
te rigten. Hartelijk wenschen we dat zulks verwezenlijkt worde; ’t zou voor Smilde wat waard zijn.

HERSTEMMING
TOT BENOEMING VAN
vier Notabelen voor de Hervormde gemeente van
Hijkersmilde en Kloosterveen.
De KERKERAAD der Hervormde gemeente van HIJKERSMILDE en KLOOSTERVEEN roept de
STEMGEREGTIGDEN op om Dingsdag 1 November a.s., van 4 tot 7 uur, in de Kerk te komen stemmen
tot benoeming van VIER NOTABELEN uit de Heeren:
H.L. BOONSTRA,
B.J. HOMAN,
J. HOMAN KIJMMELL,
J. SCHRÖDER,
A. SPIJKMAN,
J. DE VRIES,
M. DE VRIES,
J. WOLTMAN
en J.R. ZWIERS,
die bij de herstemming voor NOTABELEN de meeste stemmen op zich vereenigd hadden.
Smilde, 28 October 1870
De Kerkeraad voornoemd,
namens denzelven,
F.J.P. MOQUETTE, Pred.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 1 NOV. 1870

+ Bovensmilde, 30 Oct. Heden voormiddag werd onze beroepen predikant ds. Reijerkerk onder ons
bevestigd door den heer T.J.P. Moquette, predikant te Kloosterveen en Hijkersmilde en consulent der
gemeente.
Tot tekst had deze Col. 4:17 en daarvan deze woorden: “Zie op de bediening, die gij aangenomen hebt
in den Heere, dat gij die vervult.”
Des achtermiddags trad de bevestigde voor ons op en hield eene rede naar aanleiding van Efez. 2:22:
“op welken ook gij mede gebouwd wordt tot eene woonstede Gods in den Geest.” Vele
belangstellenden zoowel uit omliggende gemeenten als van hier waren zamengevloeid om de beide
plegtigheden bij te wonen.

HERSTEMMING Smilde!
Eenige onpartijdigen stemgeregtigden noodigen hunne medekiezers uit, op den 1 November, tot
benoeming van VIER NOTABELEN, hunne stem uit te brengen op de Heeren:
H.L. BOONSTRA,
A. SPIJKMAN,
JACOB DE VRIES,
J.R. ZWIERS.
Smilde, 31 Oct. 1870

