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Ziet! dat gaat echter zoo niet meer in onze dagen. N.B. 12560 Chr. Geref. inwoners van Drenthe en
25 dito predikanten zullen maar zoo stilletjes doodgezwegen worden? Daarmee zijn ze echter nog
niet dood. Evenmin als hun beginsel. Met da Costa durven ze nog wel te zingen, ook over het
donkere en onkundige Drenthe:
“Het overblijfsel leeft! Trots wet en woordverkrachting! Daar is een toekomst voor het geloof! Een
heilsverwachting Voor onze zuchtende aard! Daar is een Christus kerk; Niet in den geest des tijds,
maar in haar Heiland sterk.”
Hoe gaarne we ook de waarheid en de vrede liefhebben, wij kunnen geen vrede hebben ten koste van
de waarheid. Een enkel woord dus aan mijn geloofsgenooten in Emmen en in geheel Drenthe!
Mijne br. en z. in Emmen: wij dienen thans meer dan ooit op te letten op J. woord: Matth. 12:30.
Want om maar iets dat het publiek weet te noemen, leest de volgende zinsneden eens: “De
rechtzinnigen? te Emmen onderhouden uit eigen beurs een Christel. school. Zij zorgen voor het
salaris van onderwijzer en evangelist.” De heer Meijering weet dat, zegt hij. Maar ik vraag u of ’t
waar is en eerlijk is en rechtzinnig? Neemt daar notitie van. Wil men uwe personen en uw beginsel
niet erkennen en er meê rekenen, zorg gij dan dat ze van uw beurs ook niet langer dat misbruik
maken. En gij, Chr. Geref. gewest- en geloofsgenooten! Gij dingt, in overeenstemming met eene
zinsnede uit het stuk van dr. Roessingh, “gij dingt zeker ook op de beschrijving dier beide heeren af,
en wilt hen op zijn zachtst beschuldigen van treurige overdrijving enz.” En wij voegen er bij: van
treurige achterstelling, om met eene gemeente, die 50 jaren lang ook in Drenthe, naar Gods woord en
de Geref. belijdenis gearbeid heeft, niets te rekenen. Enfin! de zaak is zoo. En straks krijgen wij allen
twee mannen bij ons, die Drenthe voor Koning Jezus moeten veroveren. Voorwaar een schoone taak.
Wie zou niet wenschen dat het hun gelukte. maar wij vreezen wel een weinig. Waarom? Omdat zij
al licht hetzelfde beginsel, hetzelfde doel, dezelfde drijfveeren hebben als de rechtzinnigen te
Emmen; omdat ik in plaats van redding van – eerder beducht ben voor verwarring in Drenthe. –
Deelt gij die vreeze niet; welnu, omtrent 4erlei moogt gij niet onverschillig zijn: 1 e. vraag die
mannen (als ze straks komen) of zij, ingeval hun arbeid gezegend word, ook van plan zijn, de
“veroverde deelen des lands” aan Jezus Koninklijk woord te onderwerpen en naar zijn wetten in te
richten; 2e. of zij u ook hun kerkelijke aanstelling en een goed omschreven “belijdenis des geloofs”
kunnen toonen; 3e. of zij en de rechtzinnigen, eenigermate kunnen zijn wat zij heeten, opdat ge 4e.
door dit onderzoek, alsmede door gebed en waakzaamheid, met geen schoonklinkende woorden
vervoerd wordt om hun dwaalspoor te betreden en uitgerukt te worden uit eigen vastigheid.
Emmen.
VOOGEL.
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Smilde, 11 Nov. Gisternamiddag begaf A.H. zich in het veld met een zak, waarin aaldobbers en een
stuk long, om daarmede eendvogels te vangen in het Nieuwemeer, in welke bezigheid hij echter
verhinderd werd. Hij zette daarom den zak aan den kant van het meer neer en keerde huiswaarts. Den
volgenden morgen zijn eigendom terug willende halen, was dit verdwenen, terwijl de dobbers hier en
daar verspreid lagen. De dief was echter niet ver te zoeken. Een vos namelijk was op den reuk van de
long afgekomen en had, in het vooruitzicht van een lekker hapje, den zak stuk gebeten, om zich aan
den inhoud te vergasten, doch kwam tevens in aanraking met de daarin gestoken haken, die hem, hoe
hij ook sprong en danste, gevangen helden. Zoo komen de snoepers te pas! ’t Mocht H. echter niet
gelukken het dier te bemachtigen, want toen hij daartoe eene poging deed, scheurde Reintje zich los
en koos het hazenpad.
Smilde, 13 Nov. Een ingezeten dezer gemeente heeft zich de moeite en kosten getroost van eene reis,
om in het kiesdistrict Arnhem bij de laatste herstemming voor een lid der Tweede Kamer zijne stem
te kunnen uitbrengen.

