
blad 1867e 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 21 MAART 1867 
 
+ Smilde, 16 Maart. Door de veendirectie alhier is het graafloon van een dagwerk turf met f 0,20 

verhoogd, n.l. aan de N.W. zijde der vaart, zoodat daar het dagwerk wordt betaald met f 6,20. Aan de 

Z.O. zijde is het op f 6,00 gebleven. 

A. NABER, 

Mr. Smid te Smilde, vraagt tegen Mei a.s. twee KNECHTEN, P.G. 

Brieven franco. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 26 MAART 1867 
 
+ Smilde, 24 Maart. Berigtten we vóór 14 dagen, dat hier 43 personen tegelijk belijdenis van hun geloof  

hadden afgelegd, dit getal is heden nog met 21 vermeerdert, zoodat het nu in ’t geheel 64 bedraagt. Ook 

het getal avondmaalgangers was van daag acht dagen en heden in ’t bijzonder buitengewoon groot. En 

geen wonder waarlijk! ’t was ook de laatste nachtmaalsviering, die we men onzen geachten en 

waardigen leeraar mogten houden. Het woord, daarbij gesproken, maakte een zigtbaren indruk zoowel 

op leeraar als gemeente en zal – wij twijfelen er niet aan – niet spoedig vergeten worden maar vruchten 

dragen. Z.W.Eerw. maakte ons ook bij deze gelegenheid bekend, dat hij heden over een week des 

voordemiddags 10 uur zijne afscheidsrede zou houden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 28 MAART 1867 
 
+ Smilde, 26 Maart. Gisteren avond hebben de mansledematen alhier eene vergadering gehouden, 

waarin met groote meerderheid is besloten het benoemen van eenen predikant en leden van den 

kerkenraad, niet aan de kerkenraad over te laten. Hierna ging men dadelijk over tot het benoemen van 

een kiescollege, waarvan de uitslag was, dat terstond tien personen de volstrekte meerderheid erlangden 

(49 stemmen); zoodat over zestien personen nog eene herstemming moet plaats hebben. 

Op Dingsdag 2 April 1867, des voormiddags 10 uur, ten verzoeke en ten huize van HENDRIKUS 

KUIPERS, bij de Leembrug te Smilde, zal in het openbaar 

worden verkocht: 

3 beste KOEIJEN, 1 dragtig SCHAAP, 1 dragtige MOTTE, 1 Kast, 1 KLOK, HUISMEUBELEN, enz., 

alsmede eene partij beste onvermengde KOE- en SCHAAPMEST. 

         A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 30 MAART 1867 
 
+ Smilde, 28 maart. Gisteren avond heeft hier wederom eene vergadering van manslidmaten met den 

kerkenraad ter verkiezing van de nog ontbrekenden acht leden van het kiescollege plaats gehad. Er had 

wederom een vrije en geene herstemming plaats. Bij deze vrije stemming kreeg slechts één persoon 

volstrekte meerderheid, waarop eene herstemming volgde tusschen de daarop volgende veertien 

personen, zoodat het kiescollege voltallig is; geen der verkozenen heeft, zoo ver wij weten, voor de 

benoeming bedankt. Naar we vernemen heeft Z.Exc. de Min. van Eeredienst reeds handopening 

verleend tot het benoemen van een nieuwe predikant. 

Op den 28sten dezer overleed JOHANNA DE BOER, Wed. den Heer R. TONCKENS, nalatende een zoon 

van bijkans vier jaren. 

Smilde, 28 Maart 1867 

Eenige kennisgeving 


