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Hoogersmilde, 16 Febr. Onze vroegere predikanten hadden altijd de gewoonte de opbrengst der 

collecten bij de cathegisatiën voor de armen te bestemmen. De heer Meijeringh echter gaf onlangs 

aan die gelden eene andere bestemming. Hij verdeelde ze namelijk tusschen de bekende inrigtingen 

te Doetinchem en de chr.  nat. school te dezer plaatse. Velen zijn met deze nieuwigheid niet 

bijzonder ingenomen, deels omdat ze geene voorstanders zijn van de stichtingen van van Dijk en 

van het chr. nat. onderwijs, deels omdat de armenkas hier bijzonder schraal is voorzien. 

Smilde, 16 Febr. Gisteravond, omstreeks elf uur, keerden J. Posthema en echtgenoote van eene 

visite huiswaarts. In de nabijheid van de woning, toebehoorende aan H. Otten en c.s. en bewoond 

door den schoenmaker R. van Bergen, komende, bemerkten ze rook en zagen ze eensklaps de 

vlammen tevoorschijn komen. Van Bergen zou zich juist naar bed begeven, waar zijne echtgenoote, 

die zich in hoogst zwangeren toestand bevindt, en zijn kind zich reeds bevonden, toen hij door P. op 

de hoogte werd gesteld van ’t gevaar, ’t welk hem dreigde. Het vuur verspreidde zich zoo snel, dat te 

naauwernood man, vrouw en kind zich konden redden. De geheele inboedel, waaronder voor 

ongeveer f 500 aan leder, is verbrand; slechte één bed kon men redden; het kabinet werd bij stukken 

uit de brandende woning gesleurd. Een geit is in de vlammen omgekomen. De schoenmaker van 

Bergen lijdt groote schade; wel had hij zijn inboedel verzekerd, doch dit was te laag geschied. Toen 

de brandspuit op de plaats des onheils verscheen, was, hoewel de brandweer zich zooveel mogelijk 

had gehaast aan blusschen niet meer te denken. De oorzaak van den brand in onbekend. 

Hedenmorgen om 6 uur overleed, ten mijnen huize, onze moeder en behuwdmoeder RENSIEN 

HARMS EISINGA, Wed. P. WOLTMAN, in den ouderdom van 93 jaar en 4 maanden, 

Smilde, 15 Febr. 1881.      J. WOLTMAN. 

A. WOLTMAN. 

A. WOLTMAN (Hoogeveen). 
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Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

In no. 39 van uwe courant komt een stuk voor uit Hoogersmilde, waarin wordt gezegd, dat de 

voorzangerskwestie dáár goed is opgelost door de benoeming van H. Bos, dat de tijdelijke waarnemer 

veel meer salaris vroeg dan zijn voorganger, dat eindelijk het kerkbestuur eere toekomt voor het 

zuinig bestuur. 

Ik ben zoo vrij op bovenstaand onwaar berigt het volgende mede te deelen. 

Te Hoogersmilde was geen voorzangerskwestie en deze behoefde dus ook geene oplossing. 

De heer H. Bos is niet benoemd als voorzanger en koster. De tijdelijke waarnemer vroeg niet meer 

salaris dan zijn voorganger. De tijdelijke waarnemer stelde zich eenvoudig niet benoembaar. 

Dat uw berigtgever overigens eere geeft aan ’t kerkbestuur is wel goed en ook wel noodig. Het 

kerkbestuur heeft zekert niets te veel aan zijn winstgevende post. 

Hoogersmilde, 16 Febr. 1881.        Iemand. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

In uw geëerd blad van 16 dezer geeft X. eenige inlichtingen, aangaande onze nieuwe kerkelijke 

kwestie. 

Zouden wij, m. de r., zoo vrij mogen zijn langs dezen weg het gevoelen van dien, zoo het ons 

toeschijnt, goed ingelichten X. te vernemen omtrent de vraag of een lid van kerkvoogden direct of 

indirect (zooals thans geschiedt) deel mag nemen aan uitbestedingen, de kerkelijke goederen 

betreffende. 

Zoo neen! zedelijke natuurlijk is zoo iemand reeds veroordeeld, maar kan hij ook geregtelijk vervolgd 

worden? 

Voorloopig dank, m. de r., voor uw bereidwilligheid en in afwachting teekenen wij: 

Voorstanders van stipte nakoming van wetten en reglementen. 

Smilde, 17 Febr. 1881. 


