
blad 1871c 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 30 JANUARIJ 1871 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Medekiezers! 

Niet overbodig heb ik ’t gedacht, u in herinnering te brengen, dat in Januarij 1868 mr. G. Groen van 

Prinsteren aan de Kiesvereeniging “Koning, Bijbel en Vaderland” alhier schreef: “Gaarne sta ik mijn 

candidatuur voor mr. B.J. Gratama af!” 

Laat ons a.s. Dingsdag de spreuk onzer vaderen gedenken: Eendragt maakt magt. 

Smilde, 28 Jan. 71.       Een lid van de Kiesvereeniging 

“Koning, Bijbel en Vaderland.” 

INGEZONDEN STUKKEN 

Vrij beheer! 

IV 

Ten tweedemale ligt het reglement op de kerkelijke goederen en fondsen alhier ter lezing. 

Naar mijn bescheiden oordeel is het reglement voor ieder lid, wier het ware belang der kerk ter harte 

gaat, en die de regten der gemeente niet in handen van deze of gene partij wil spelen, om de drie 

navolgende hoofdbezwaren onaannemelijk: 

1
e
. omdat het getal notabelen niet minstens twaalf leden bedraagt; 

2
e
. omdat aan de gemeente het regt om kerkvoogden te benoemen wordt ontfutseld; 

3
e
. omdat het collegie van notabelen na beslissing over het reglement niet aftreedt,waardoor de 

gemeente in een onwettige toestand komt. 

Met alle vrijmoedigheid roep ik mijne medeleden toe: stem tegen dit reglement, als gij prijs stelt op 

uwe regten en op de vrijheid der gemeente. 

Smilde, 27 Januarij 1871.         H. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 31 JANUARIJ 1871 
 
+ Smilde, 30 Jan. Naar men verneemt heeft zich hier gelijk vorige winter een commissie geformeerd, 

met het doel om door bijdragen van de gegoede ingezetenen de niet-bedeelde armen, die hier in 

menigte zijn, ook in dezen aanhoudenden en strengen winter bij wijze van bedeeling eenigzins 

tegemoet te komen. Wij en voorzeker een ieder met ons juichen dit van ganscher harte toe en daar wij 

vertrouwen dat ook ieder, die daartoe in staat is, het goede doel bevorderlijk wil zijn en wat, al is het 

nog zoo weinig, voor den armen natuurgenoot zal afzonderen, achten wij het bijna overbodig den 

wensch uit te drukken, dat door milde bijdrage de commissie ruimschoots in staat worde gesteld, om 

zich van haar taak te kwijten. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 1 FEBRUARIJ 1871 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

De vereeniging “Koning, Bijbel en Vaderland” te Smilde heeft op hare algemeene vergadering van 30 

dezer met algemeene stemmen bepaald, op het kerkelijk stembriefje te plaatsen: tegen, omdat in het 

ontworpen reglement: 

1
e
. het getal notabelen te beperkt is; 

2
e
. de gemeente het regt wordt ontnomen om zelve kerkvoogden te kiezen; 

3
e
. de graad voor bloedverwantschap te na is bepaald en alzoo de gemeente aan een familieregering 

wordt blootgesteld. 

Mede-stemgeregtigen! Komt trouw ter stembus, a.s. Donderdag tusschen 3 en 6 uur, en indien gij prijs 

stelt op uwe regten, schrijft dan op uw briefje: 

tegen. 
namens het bestuur, 

de Secretaris, W.F. Jonkers 


