
 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 7 SEPTEMBER 1841 
 Heden morgen, omstreeks 7 uren, was het, dat mijn dierbare Echtgenoot, L. Hovingh, in den 

ouderdom van ruim 75 jaren, het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Zijne onderscheidene 
betrekkingen, laatstelijk ontvanger van het afvaartsgeld en administrateur der cassa ad pios usus te 

Smilde, zullen gewisselijk aan een ieder, welke met hem in aanraking is geweest, wel de overtuiging 

achterlaten, dat hij, zoo in deszelfs huisselijke als andere omstandigheden, de man was, op wien hun 
vertrouwen konde worden gevestigd. Dat Hij, de Almagtige, den overlevende ook zijne genade 

moge bewijzen, is de hoop van mij, mijnen eenigen zoon en vrouw met derzelver kinderen. 

Smilde, 3 Sept. 1841                                                         A. DE JONGE 

                                                                                          wed. L. HOVINGH 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 23 NOVEMBER 1841 
 
De heer E. Suermondt te Rotterdam, zal, op eenen nader te bepalen dag in de maand Januarij 

aanstaande, te Smilde in de Veenhoop publiek ter verkoop aanbieden: eenige perceelen 
BOVENVEEN, gelegen te Smilde, en wel in het tweede blok Zuid-oostzijde der Hoofdvaart, op de 

plaatsen genoteerd met nos. 28,29,30,31 en 32. 

Ten bekoming van inlichtingen, kan men zich vervoegen bij den Directeur en Veenbaas B. Jonker, 
te Smilde, en bij ondergeteekende. 

Assen, den 20 November 1841 

                                                                          Mr. L.. OLDENHUIS GRATAMA, Procureur 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 28 DECEMBER 1841 
 
SMILDE, den 27 December 

Heden is het nieuwe orgel in onze Herv. kerk plegtstatig ingewijd. De hr. Gouverneur benevens eene 

commissie uit Gedept. Staten was daarbij tegenwoordig en eene overgroote schare, van alle kanten 

zamengevloeid. Nadat zonder begeleiding van het orgel eenige verzen waren gezongen, ontvouwde onze 

leeraar, ds. Doorenbos, in eene korte voorafspraak, dat door de zintuigen, ook door het gehoor, heilzaam kan 

worden gewerkt op den geest. Daarna wijdde hij, in een gebed, het orgel aan zijne bestemming, en bad van 

God, dat het steeds, in blijde en in droevige tijden, strekken mogt, om de christelijke gemoedsstemming der 

gemeente te verlevendigen en te verhoogen. Toen zong de gemeente, begeleid door het orgel, en voor het eerst 

hoorde zij de krachtige  en welluidende toonen onder het hooge koepeldak en langs de wanden van het 

prachtige kerkgebouw ruischen. De leraar sprak nu, naar aanleiding van den Engelenzang, Lucas 2, vs. 14, 

over de kracht van zang- en toonkunst tot aankweeking van het godsdienstige gevoel; zijne rede werd telkens 
afgewisseld door het zingen van eenige tot de behandelde  onderwerpen betrekkelijke verzen. Hij eindige met 

hulde te brengen aan allen, die tot de oprigting des orgels medegewerkt hebben, bijzonder aan wijlen Mevr. de 

wed. Rebenscheijdt, die daarvoor eene aanzienlijke som legateerde, en aan de Gouverneur, die de leiding der 

werkzaamheden bereidwillig op zich nam; ook bragt hij welverdiende lof aan den hr. v. Oeckelen, 

vervaardiger van het orgel, en aan jhr. mr. S.W. Trip, die het orgel bespeelde, en daarbij zoowel zijn 

uitnemend kunsttalent als de voortreffelijkheid van het speeltuig ten toon spreidde. Aan het slot zijner rede 

herinnerde de leeraar dat het juist 31 jaar geleden was, dat hij zich aan den Evangeliebediening verbond; moge 

hij nog lang onder ons werkzaam zijn en het Evangelie prediken met dat vuur en die welslepende geestdrift, 

waarmee wij hem heden hoorden spreken! Heden middag hebben de h.h. Kerkvoogden een diner aan den hr. 

Gouverneur, de aanwezige leden der Gedept. Staten en eenige andere genoodigden gegeven. 

Mevr. de wed. Rebenscheijdt legateerde eene aanzienlijke som aan de Herv. gemeente alhier tot stichting van 
een orgel. Deze som werd door voordeelige belegging bijna verdubbeld, maar was nog niet toereikend; 

hetgeen er aan ontbrak, is deels uit vrij-willige bijdragen van gegoede leden der gemeente bijeengebragt, 

grootendeels door h.h. Gedept. Staten uit de in deze gemeente bestaande kas ad pios usus verleend. 


