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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 29 DECEMBER 1880

Smilde, 28 Dec. Zoo even hadden wij bijna een drenkeling. De wed. Winters, geb. Offerein, begaf
zich naar de hoofdvaart voor haar huis met een koperen aker om water te halen. Op de stap
gekomen, die zeer glad was door de sneeuw, gleed zij eensklaps uit en geraakte midden in de
hoofdvaart. Door haar broeder H. Offerein en K. Pomper opgemerkt, werd zij door hen in een
bedenkelijke toestand op het droge gebragt.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 30 DECEMBER 1880

Uit de hand te koop
of in ruiling:
Twee nieuwe overdekte PRAAMSCHEPEN, groot tachtig ton, een nog op stapel, benevens een goed
onderhouden overdekte PRAAM, met volledig OP- en BIJGOED, groot 55 ton, en een overdekt
BOEIJERSCHIP, met volledig OP- en BIJGOED, groot 45 ton.
Smilde, 24 December 1880.
M. FERNHOUT.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 31 DECEMBER 1880

Smilde, 29 Dec. Hedenavond trad ten huize van de wed. J.K. Homan voor de afdeeling “Smilde”
van den Ned. Protestantenbond als spreker op de heer van Loenen Martinet, predikant te Zwolle.
In het eerste gedeelte wekte de heer v. L.M. op tot liefde en verdraagzaamheid jegens
andersdenkenden.
Eene zelfde zon schijnt hier en in Petersburg, toch breekt de morgen er niet aan op hetzelfde uur.
Vervolgens wierp de spreker een blik op den maatschappelijken en godsdienstigen toestand van
Engeland in de zeventiende en achtiende eeuw.
De strenge leer der Puriteinen vond haar tegenhanger in de wuftheid ten tijde van Karel II en
Jacobus II, op hare beurt weder gevolgd door Welsley’s methodisme.
Bij dit laatste vooral stond de heer M. eenigen tijd stil. Op boeijende wijze schetste hij het leven en
het werken van den vurige methodist, die ook in de armste gezinnen zijn woorden van troost liet
hooren.
Waren de methodisten in hunne leer der zaligmaking van bekrompenheid niet vrij te pleiten, in vele
opzigten onderscheidden ze zich gunstig van hunne tijdgenooten.
Ten slotte wekte de heer M. zijne hoorders op zich te wapenen tegen het pessimisme en het
materialisme, groote vijanden van den geest door welken de protestantenbond moet zijn
doortrokken.

