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Hij schetste hoe de Joden zich het Godsrijk dachten, hoe dit later geschiedde door de Christelijke
kerk, en hoe steeds de kerk, zoowel de Protestantsche als de Katholieke, andersdenkenden uitsloot
van de verwachte zaligheid. Hoe kwam het, vroeg spreker, dat de vroegere en latere volgelingen van
Jezus zoo weinig er op letten, dat het godsrijk in hun midden was? De verklaring ligt hierin, dat het
niet komt met uiterlijk gelaat, dat het werkt in stilte en daarom door Jezus met den zuurdesem werd
vergeleken. De band, die de leden van ’t Godsrijk verbindt, is geen zichtbare band; ’t Godsrijk is
overal op aarde; ’t heerscht overal waar het goede wordt betracht. Ten slotte drong spreker bij zijn
hoorders er op aan, dat ze allen zouden arbeiden aan de uitbreiding van dat rijk. Met groot genoegen
werd de boeiende rede van den heer A. aangehoord. Hij trede spoedig eens weder op.
-3 Maart. Een zoontje van J. v.d. V. alhier geraakte tusschen eene draaibrug en werd ernstig
gekneusd.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 7 MAART 1885

Op Donderdag 12 Maart 1885,
voormiddag 10 uur, zullen, ten huize en ten verzoeke van de Erven ALBERT SNIPPE bij de
Jonkersbrug te Smilde, worden verkocht:
4 KOEIEN,
2 Varkens, 1 drachtige Motte, 4000 kilogram HOOI, ROGGE- en HAVERSTROO, 1 KOORNWIND met
SJOUW, 1 KARN met Koperen Hoepels, Bouw- en Melkgereedschappen, 30 hectoliter ZAAIHAVER,
EET- en POOTAARDAPPELEN, MEST; voorts
Huismeubelen,
als: 1 EIKEN KABINET, 1 STAARTKLOK, 1 PULPITRUM, 1 KASTJE, TAFELS, STOELEN, GLAS- en
AARDEWERK, 3 BEDDEN met toebehooren, een bijna nieuwe Turfbok enz.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 10 MAART 1885

Smilde, 8 Maart. Meldden wij in no. 52 van dit blad, dat de scheepstimmerman K. de Vries
Donderdag jl. den dag hoopte te herdenken, waarop hij voor 50 jaar bij den heer K. Fernhout in
dienst trad, bij wiens zoon M. Fernhout hij thans nog op dezelfde werf werkzaam is, wij kunnen nu
berichten, dat hij werkelijk dat genoegen mocht smaken. Donderdag waren hem eenige verrassingen
bereid. Door zijn vroegeren en zijn tegenwoordigen meester werden hem, als blijk van tevredenheid
over zijn trouwen dienst, cadeaux aangeboden. Een fraai koffieservies werd hem vereerd door K.
Fernhout en een rieten leuningstoel door M. Fernhout, terwijl eenige zijner kameraden, eveneens op
die werf werkzaam, hem een pijp en een nieuw-zilveren tabaksdoos aanboden. Blijkbaar getroffen en
dank zeggend nam de jubilaris die voorwerpen in bezit, waarna men zich ’s avonds ten zijnen huize
vereenigde, waarbij hem en zijne echtegenoote de felicitaties van vele gemeenteleden werden
overgebracht. De oude heer Fernhout, een man van 87 jaar, bleef bij dit feest niet afwezig. Na een
gul onthaal en gepaste vroolijkheid begaf men zich huiswaarts.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 11 MAART 1885

Smilde, 10 Maart. Tot ons genoegen vernemen wij, dat, na bekomen vergunning van de Minister van
Waterstaat enz., zeer spoedig een aanvang zal worden gemaakt met het sloopen der oude
Grietmansbrug en het leggen van eene andere brug, met een doorvaartswijdte van zes meter (Zie
advertentie.)
Alleen de Jonkersbrug mist nu nog de vereischte doorvaartswijdte van zes meter, doch deze zal,
volgens resolutie van den heeren Ged. Staten van 29 Mei 1873 no. 29, op de eerste aanschrijving op
bovengenoemde doorvaartswijdte moeten worden gebracht.
Daar waar onderhoudsplichtigen en belanghebbenden zoo gereed aan het bijzonder reglement van
politie voor de Drentsche Hoofd-, Norger- en Kolonievaart voldoen, zal zeker de Staat met zijne
eigene kunstwerken niet achter blijven. Reeds deze week kwamen verscheiden Groninger tjalken met
turf langs de Drentsche Hoofdvaart, hetgeen aanmerkelijk zal toenemen, zoodra het bovenpand der
Drentsche hoofdvaart geheel aan de vereischten zal voldoen.

