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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 16 MEI 1871

25jarige Echtvereeniging
van
JAN DRENTHEN
en
WILHELMINA KOOPS
Smilde, 16 mei 1871

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 18 MEI 1871

Heden overleed onze jongste kind WILLEM, in den ouderdom van ruim 9 maanden, de Heer doe ons
eerbiedig zwijgen.
Smilde, 15 Mei 1871
A.R. ROOSEBOOM,
H. JONKMAN

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 20 MEI 1871

+ Smilde, 18 Mei. Heden heeft hier eene stemming tot verkiezing van een notabel ten gevolge van het
bedanken door den heer B.J. Homan plaats gehad. 43 stemmen waren er uitgebragt, waarvan J.
Haveman 35 ontving, die alzoo met overgroote meerderheid is verkozen.
Getrouwd:

BARTEL HOOGEBOOM
en
JOHANNA MARTINA VAN DER VEEN.

Smilde, 19 mei 1871

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 22 MEI 1871

+ Smilde, 19 mei. Gisteravond hield het collegie van kerkvoogden en van notabelen wederom eene
openbare en gecombineerde vergadering. De agenda bevatte de volgende punten ter behandeling: 1e.
afsluiting der rekeningen 1869 en 1870; 2e. vaststelling der begrooting 1871; 3e. vaststelling van de
instructie voor den kerkelijken ontvanger; 4e. benoeming van twee leden in de commissie voor
kwestieuse zeken, en 5e. ingekomen stukken. Na opening der vergadering door den voorzitter M.A.
Hoogerbrugge stelde hij aan de orde de rekening over 1869, waarvan de ontvangsten beliepen f
1286,09 en de uitgaven f 948,76, zoodat zij sloot met een batig saldo van f 337,33. Dewijl er geen
bezwaren tegen deze rekening waren ingenomen werd ze met algemeene stemmen goedgekeurd. De
rekening over 1870 beliep in ontvangst f 2032,90 en in uitgaaf f 1996,35 en sloot dus met een batig
saldo van f 36,55. Na eenige discussien over een paar posten, waaromtrent bezwaren waren
ingekomen, werd zij op voorstel van den voorzitter insgelijks met algemeene stemmen goedgekeurd.
Nu kwam in behandeling punt 2, vaststelling der begrooting over 1871. Sommige posten hierop
uitgetrokken gaven nog al aanleiding tot drukke discussien, die door den voorzitter op uitmuntende
wijze werden geleid. Eindelijk werd de begrooting vastgesteld in uitgaaf, zoo wij meenen, pl.m. f 2120
en in ontvangst idem f 1886, alzoo vermoedelijk sluitende met een nadeelig saldo van ongeveer f 284.
Punt 3. Door het adviseerend lid ds. Moquette was een instructie voor den kerkelijken ontvanger
opgemaakt, die door hem werd voorgelezen, waarop geen aanmerkingen gemaakt werden. Bij punt 4
bragt de voorzitter ter kennis dat twee leden der commissie kwestieuze zaken, voor de benoeming
hadden bedankt, nl. G. ten Oever en W. Jonkman. De eerste vrije stemming bragt geen resultaat op,
niemand kreeg de volstrekte meerderheid. Bij de tweede vrije stemming werden met volstrekte
meerderheid benoemd de heeren J.H. Wind en N.E. Servatius. Genaderd tot punt 5, ingekomen
stukken, vroeg de voorzitter of er ook nog iemand iets had voor te stellen. Niemand zulks doende zeide
de voorzitter dat het collegie nog ontbrak een huishoudelijk reglement waarin moest worden voorzien.
Hij benoemde eene commissie bestaande uit de heeren het adviseerend lid ds. Moquette, J. Roemer,
W.F. Jonkers en J. Woltman, hun verzoekende tegen de volgende vergadering een concept-reglement
in te dienen, waarna hij de leden bedankte voor hunne medewerking en de vergadering sloot.

