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+ Smilde, 21 Dec. Bij de Chr. Ger. gemeente alhier zijn tot ouderlingen benoemd de heeren L.F.
Mulders en S. Olijve, tot diaken de heeren T. Boonstra en M. Jansen en tot kerkvoogden de heeren
J.W. de Vries en A. Spijkman.
Ingezonden stukken.
Smilde, 22 December 1872.
Vele en velerlei middelen worden hier aangewend om den heer Moquette als herder en leeraar te
houden. Verscheidene personen loopen langs de huizen en verzoeken de ingezetenen te teekenen, die
daarmede de verklaring afleggen, of het verzoek tot den predikant rigten, dat ze hem graag willen
houden en hij de Smilde niet zal verlaten. Naar men hoort hebben er reeds meer dan 600 geteekend tot
kinderen toe. Als dominé eens de ingezetenen bij langs ging en vroeg: wat hebt gij ’t liefst, dat ik ga,
of dat ik blijf? Hoe weinig zouden er zijn die zeggen zouden: ga! Zouden niet bijna allen zeggen: ach
dominé, blijf als ’t u belieft? al wenschten ze ook in hun hart, dat dominé hoe eerder hoe liever
vertrok. En dat het met vele onderteekenaars ook zoo is, meenen we zeker te weten, aangezien er
velen, naar we hooren, hebben geteekend, die den dominé liever van daag, dan morgen zouden zien
vertrekken. Als ds. Moquette de lijst in handen krijgt en naauwkeurig nagaat, zal hij ontdekken dat er
vrij wat schuim onder het goud zich bevindt, en niet veel waarde aan dat groote getal hechten.
Eenige ingezetenen.

Ingezonden stukken.
Kloosterveen en Hijkersmilde, 21 Dec.
Men verneemt, dat heden eene lijst van 635, zegge: zes honderd vijf en dertig, handteekeningen
voorzien onzen geachten predikant zal worden aangeboden, inhoudende het verzoek om het beroep
naar Sneek niet aan te nemen. Dit mag zeker als een bewijs gelden dat ds. Moquette hier algemeen
geacht en bemind is, en men vertrouwt dat zulk eene lijst toch ook wel eenig gewigt in de schaal zal
leggen.
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J. HOOGENKAMP te Smilde
vraagt tegen den eersten Mei a.s. een
Molenaarsknecht.

