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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 27 DECEMBER 1882

Smilde, 22 Dec. Hedenavond hadden we het genoegen in de afdeeling “Smilde” van den Ned.
Protestantenbond te zien optreden ds. A.E. van Eerde, pred. te Oosterwolde. De heer v.E. sprak over
de beroemdste hervormers van den vroegste tot op den laatsten tijd; over de hervormers onder de
Indiërs en Perzen tot Lessing en Schleiermacher.
In korte, sprekende trekken schetste hij hun werken en streven en wekte ten slotte zijne hoorders op
om, elk in zijnen kring, te doen wat de hervormers deden in ’t groot – het godsdienstig leven
bevorderen naar de mate hunner talenten.
Met genoegen werd spreker aangehoord; jammer maar, dat het aantal hoorders niet grooter was.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 28 DECEMBER 1882

Hoogersmilde, 27 Dec. Tot ouderling is herbenoemd de heer L. Knorren; gekozen de heer A. Bel.
Herbenoemd als diaken de heer F. de Groot; gekozen de heer J.C. Boer.
Smilde, 27 Dec. De heer A.M. van der Wijk, bij de Israël. gemeente alhier beroepen als voorzanger
en godsdienstonderwijzer, trad Vrijdag jl. in functie, en hield Zaturdag daarop in de Synagoge bij
de middaggodsdienstoefening eene kernachtige intreê-rede, die op al de toehoorders een diepen
indruk maakte. Zondag jl. werd hij in de school als onderwijzer geinstalleerd door den heer L.
Colthof, voorzitter van de Israël. schoolcommissie, die hem wees op de gewigtige taak, die hij op
zich had genomen, en op de verpligting die op hem rustte. De heer van der Wijk antwoordde op
gepaste wijze, dat hij alles zou doen om het onderwijs vruchtbaar te doen zijn en zijne beste
krachten daarvoor veil had, waarna de heer A. van Dam, lid der schoolcommissie, eenige woorden
in het midden bragt.
De kinderen werden ten slotte ieder op een stuk koek onthaald.
Heden overleed mijn dierbare echtgenoote ALEXANDRINA HENDERINA MEPPELING, in den
ouderdom van 38 jaar.
Hooger-Smilde, 23 Dec. 1882.
C.A. HATZMANN
VEENPUTTEN – SMILDE.
Op Vrijdag 5 Januarij e.k.,
des avonds zes uur, ten huize van de Wed. HOMAN te Smilde, zullen worden verhuur, ter
vergraving:
24 Veenputten
op Molenwijk en Halermandeveen, 3 op de Jonkerswijk, 1 op Grietmanswijk, 1 op van Lierswijk en
1 op Meesterswijk, ten verzoeke van Mr. L. OLDENHUIS GRATAMA.
Aanwijs doet A. JOFFERS Dingsdag 2 Januarij, des morgens om 9 uur, aan den Noordwestkant van
de Hoofdvaart, zamenkomst om 9 uur bij PIETER TINGEN, en Donderdag 4 Januarij op Molenwijk
en Mandeveen, zamenkomst om 9 uur bij ZWAANSTRA.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 29 DECEMBER 1882

Smilde, 28 Dec. Tot ouderlingen bij de Chr. Ger. gemeente alhier zijn herkozen de hh. L.F.
Mulders, A. Noordhof en H. Dik. Gekozen werd, ter vervanging van den heer Brunsting
(overleden), de heer P. Datema.
Herkozen werden als diaken de hh. M. Jansen, A. Boomker en K. van der Meer.

