blad 1885d1
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 19 FEBRUARI 1885

Smilde, 17 Febr. Naar men verneemt, zijn de bij palmslag in gehouden perceelen (circa 70
hectaren) van het landgoed “Nijenstate” bij onderhandsche acte overgedragen aan den heer M.A.
Hoogerbrugge alhier.
GRIETMANSBRUG
te Smilde.
VERGADERING van ONDERHOUDPLICHTIGEN en BELANGHEBBENDEN van bovengenoemde Brug
op Zaterdag 21 Febr. 1885, des avonds ten 6 uren, ten huize van de Wed. HOMAN alhier.
Smilde, 18 Febr. 1885.
Namens de v/l. Commissie:
M.A. HOOGERBRUGGE.
SMILDE.
Op Vrijdag 20 Febr. 1885,
des morgens te 10 uur, ten huize en ten verzoeke van de Wed. H. WESSELING en Kinderen te
Smilde publieke verkoop van:
Een zevenjarig Ruinpaard,
3 KOEIEN, aanstaande te kalven, 4 VARKENS, 2 WAGENS, OPZET, 2 EEGDEN, PLOEG,
KOORNWINDE, BOER- en MELKGEREEDSCHAPPEN, TURFKROOIEN, ongedorschte HAVER, en
ROGGE, HOOI, MEST, AARDAPPELEN, KOOKPOT, HUISMEUBELEN, WINKELOPSTAND en
toebehoren en ’t geen verder te voorschijn zal worden gebracht.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 21 FEBRUARI 1885

Smilde, 20 Febr. Naar men verneemt, heeft de heer P.J. Kramer, benoemd secretarispenningmeester der beide waterschappen alhier, Maandag zijne functie aanvaard.
Smilde, 20 Febr. In de afdeeling Smilde van den Ned. Protestantenbond trad gisteravond als spreker
op ds. A.F. Eilerts de Haan te Eext, die eene boeiende rede hield naar aanleiding van Hand. 17:6b
en Matt. 10:34. In de inleiding wees spreker er op, hoe aan den vooravond van groote
gebeurtenissen machtige gedachten de menschheid beroeren. Dit was o.a. het geval in 1848, toen
het staatkundig en godsdienstig leven verlost zou worden van de heerschappij der vorsten. Wat is er
van die vrijheid geworden? De paus sprak zijn banvloek uit tegen verlichting en beschaving; de
Kerk moest heerschen over den Staat. Tegenover dat drijven staat een ander uiterste; wil de paus
allen invloed voor de kerk, er zijn er ook. die haar geheel haren ouden invloed willen ontnemen.
Staat het Protestantisme tusschen die uitersten?
De Hervormde Kerk, voortgekomen uit den drang naar vrij onderzoek, ijvert nu voor hare
belijdenis, legt de vrijheid aan banden en is zoo de oorzaak er van, dat velen zich in die Kerk niet
meer tehuis kunnen gevoelen.
Ter toelichting zijner teksten wees de heer de H. er op, hoe, door alle tijden heen, zij, die hervormen
wilden, door oproermakers werden uitgekreten. (Men denke slechts aan ’t geen Jezus moest dulden
en aan ’t geen Paulus overkwam te Thessalonica.) Gelukkig is ’t intusschen, dat wel de menschen,
niet de beginselen worden gedood. Jezus’ leer hield stand, al werd hij zelf gekruisigd. Uit het
verhaal van de verzoeking in de woestijn blijkt ten duidelijkste, dat Jezus voorzag wat hem te
wachten stond. Telkens, telkens weder herhaalt hij sombere profetiën, b.v. waar hij zegt, dat de
vogels hunne nesten en de vossen hunne holen hebben, maar dat de zoon der menschen geen steen
heeft om het hoofd daarop neer te leggen. Strijd tusschen de volgelingen van Jezus kon niet
uitblijven, waar zijne prediking zoo zeer indruischte tegen de bestaande godenvereering. Mozes had
wetten gegeven, Jezus de begindelen, die moesten wortelen in ’t hart. Het goede moet niet worden
betracht uit vrees of uit zucht naar belooning; men moet het goede doen door liefde, die niet op
geschreven wetten rust.
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