
 

 

blad 1860u 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 6 DECEMBER 1860 
 
Smilde, 4 Dec. Heden nacht overleed, na eene genoeglijke echtvereeniging van twee en twintig jaren, 

mijne dierbare echtgenoote GEESJE DE VROOME, in den ouderdom van 43 jaren en 5 maanden, mij 
nalatende zes kinderen. Hoe gevoelig mij dit verlies ook treft, hoop ik echter te berusten in den wil van 

Hem, wiens doen en laten wijsheid en liefde is. De hope op eene zalige hereeniging, in de gewesten des 

onsterfelijkheid, sterke mij in dat  geloof. 

          H.D. HOOGEVEEN 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 8 DECEMBER 1860 
 
Mr. H.H. VAN LIER, advocaat te Assen, daartoe den Heeren Gedeputeerde Staten van Drenthe gemagtigd 

zal, op Maandag 17 December 1860 van ’s morgen 10 tot ’s middags 3 uur, in het Logement DE 

NIEUWE VEENHOOP te Smilde, zitting houden, ten einde alle 

eigenaren van huizen 
te SMILDE, die hunne verpligting tot BETALING der zoogenaamde HUISGELDEN willen erkennen, en de 

achterstallige praestatien willen aanzuiveren, daartoe de gelegenheid te geven. 

Assen, 7 December 1860        Hk. VAN LIER 

De slager J.A. VAN DAM te Smilde, die de voorgaande week een puik vette OS heeft geslagt, zal 

aanstaande Zondag der 9 dezer eene 

BUITENGEWOON VETTE KOE 

slagten, die geschat wordt op eene zwaarte, schoon aan de haak, van negen honderd halve Ned. ponden. 

AANBESTEDING 
van het bouwen van eene nieuwe HUIZING en SCHUUR bij de Leembrug te Hijkersmilde, zonder 

bijlevering der Materialen; 

waarvan Bestek en Teekening ter lezing ligt in DE OUDE VEENHOOP te Smilde. 
Gadingmakenden gelieven vóór den 20sten December 1860 hunne inschrijvingsbiljetten franco in te 

leveren  bij den Heer H. VAN VEEN te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 11 DECEMBER 1860 
 
+ Bovensmilde, 8 Dec. Eindelijk zijn de laatste hinderpalen, die het verkiezen van een eigen Predikant 

alhier, nog in de weg stonden, opgeruimd, zoodat men nu tot de stichting van eene op zich zelven 

staande kerkelijke gemeente, kan overgaan. 

+ 9 Dec. Heden is uit het gereformeerde drietal van Predikanten, met bijna algemeene stemmen, door de 

Christelijke Afgescheidene Gemeente alhier verkozen de heer Ds. Baving te Bunschoten. 


