
blad 1873e 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 8 FEBRUARIJ 1873 
 
+ Hoogersmilde, 6 Febr. Uit het opgestelde drietal predikanten werd heden met 37 van de 68 stemmen 

door manslidmaten tot predikant benoemd de heer Herman Ebbinge, op het eiland Marken. Daar echter 

de heer Ebbinge, bij het ontstaan der vacature, zijne eerste standplaats nog geen twee volle jaren 

bekleedde, zal er door den kerkeraad dispensatie moeten worden aangevraagd bij de Synodale 

Commissie. 

(Uit een berigt van andere zijde ontvangen vernemen wij, dat de overige stemmen uitgebragt waren op 

ds. A.L. Soeters te Ravenswaaij, terwijl ds. Driesman van Nieuw-Buinen, die ook op het drietal 

geplaatst was, in een vriendschappelijk schrijven berigt had, dat hij in de gegeven omstandigheden 

moest bedanken, om verder in de beroepingszaak te Hoogersmilde in aanmerking te komen) 

+ Kloosterveen en Hijkersmilde, 6 Febr. Men verneemt, dat het tractement voor den predikant alhier 

wederom is verhoogd en wel met f 200, zoodat het thans op f 1600 is gebragt. Ook deze som werd ds. 

Moquette toegezegd, zoo hij kon besluiten het beroep naar Sneek niet aan te nemen. Dar het eigenlijke 

tractement slechts pl. m. f 1000 is en ’t overige uit de gemeente komt, is dit wel een bewijs, dat deze 

zich nog al eenige finantiëele opoffering getroost. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 10 FEBRUARIJ 1873 
 

TOONEELVOORSTELLING 
DOOR DE LEDEN DER REDERIJKERSKAMER 

“Nut en Vermaak” 

TE SMILDE, 

op 12 en 13 Februarij e.k., 

ten huize van den Heer J.H. WIND. 

Op te voeren de stukken: 

No. 1. 

Een les voor jonggehuwden, 

Bijspel in 1 bedrijf. 

No. 2. 

KORT VAN MEMORIE, 

Blijspel in 1 bedrijf. 

No. 3. 

De REPETITIE van de LIEFHEBBERIJCOMEDIE, 

Blijspel in 1 bedrijf. 

Entrée: 1
ste

 rang 49, 2
de

 rang 25 cents. 

Opgeluisterd door de Asser Muziek. 

Aanvang 7 uur precies. 

De President, L. COHEN. 

De Secretaris, JOH. KRAMER 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 12 FEBRUARIJ 1873 
 
+ Smilde, 10 Febr. Men verneemt dat van ds. Koelman, predikant te Katwijk-Binnen, wien toezegging 

van beroep van Kloosterveen en Hijkersmilde is gedaan, berigt is ontvangen, dat hij voor die 

betrekking niet verder in aanmerking wenschte te komen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 13 FEBRUARIJ 1873 
 

Ingezonden stuk. 

Zooals bekend is, zijn de werkzaamheden aan de Jonkersbrug te Smilde gestaakt; het gevolg hiervan is 

dat de aanbruggen half gereed zijn blijven liggen, terwijl er hoegenaamd nog geene aanvulling heeft 

plaats gehad; de passage geschiedt alsnu over de half gereed zijnde aanbruggen met eene plank over de 

hoofdvaart. Zoodanige passage is hoogst gevaarlijk, en moet tot ongelukken aanleidinggeven. 

Waarom komt de bevoegde autoriteit zulks niet voor, door die passage af te sluiten?   X. 


