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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 29 JANUARIJ 1870 
 

 
De KERKERAAD van Bovensmilde brengt ter kennis van alle belangstellenden buiten zijne gemeente, dat 

de 

inwijding 
der nieuwe kerk D.V. zal plaats hebben op Zondag 30 Jan. e.k., des vóórmiddags te 10 ure. 

De Kerkeraad voornoemd, 

V.R. SIKKES, voorz. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 1 FEBRUARIJ 1870 
 

 Smilde, 29 Jan. Ofschoon met leedwezen en tegenzin deelen wij, om reden toch alles aan het publiek 

bekend gemaakt wordt, mede, dat in den nacht van 26 op 27 dezer alhier bij een vreedzaam ingezeten 

kippen zijn gestolen. 

De politie doet zo wij vernemen onderzoek. 

- Men verneemt dat als candidaten bij de a.s. verkiezing voor een lid van den Gemeenteraad, in plaats 

van wijlen den heer E. Tonckens, worden genoemd de hh. D.A. Hamerster Dijkstra, J.P. Hatzman, P. 

Wessemius en J. Homan Kijmmell. 

- Het zanggezelschap „de Eendragt”, onder leiding van J. de Vries, hield den 25sten Jan. jl. zijn vijfjarig 

feest. Bij deze gelegenheid werd den directeur uit naam der leden een fraai geschenk overgereikt. De 

directeur nam dat onder hartelijke dankbetuiging aan. De avond werd met zang, voordragten, toasten 

enz. doorgebragt en ieder keerde hoogstvoldaan huiswaarts, met de beste wenschen voor den bloei van 

de vereeniging. 

- 30 Jan. Naar men verneemt is door onzen beroepen predikant ds. Moquette berigt gezonden, dat hij 

voornemens is den 20sten Febr. a.s. alhier zijn intrede te doen. Als de ingevallen vorst hierin maar geene 

verandering brengt! Althans de schipper, voor eenige dagen op reis gegaan om den predikant te halen, 

is, naar men zegt, na eenige dagen te Genemuiden te hebben gelegen, naar Zwartsluis teruggekeerd. 

+ Bovensmilde, 30 Jan. De langgewenschte inwijding onzer nieuwe kerk heeft heden plaats gehad. Uit 

en van buiten de gemeente was eene groote schaar toehoorders opgekomen, waaronder men met 

genoegen ook den Commissaris des Konings dezer Provincie opgemerkt. Tot text had de predikant, ds. 

V.R. Sikkes, gekozen I Koningen 8:27, en naar aanleiding daarvan wees hij er op, hoe bevorderlijk voor 

de Godsvereering een goed bedehuis, als het gebouwde, is, maar voegde daarbij deze vermaning: 

“hecht niet zóóveel aan het uitwendige, dat dit hoofdzaak wordt.” 

In de tusschenpoozen der predicatie werden door een koor eenige liederen uit den nieuwen 

gezangbundel gezongen, die werkelijk goed voorgedragen werden. Op het einde der bijeenkomst 

bedankte de predikant autoriteiten (in het bijzonder den Commissaris des Konings) en particulieren 

hartelijk voor de hulp, de gemeente voor den bouw harer nieuwe kerk zóó ruimschoots geschonken. 

De kerk ziet er zeer net uit. 

INGEZONDEN STUKKEN 

Medekiezers te Smilde. 

Eene buitengewone stilte wordt bij de a.s. verkiezing tot lid van den Raad bewaard. Laat het niet tot 

insluimeren overslaan, waardoor men zich aan overrompeling  zou blootstellen. Die schande zoude te 

groot, die nederlaag te veel beteekenend zijn. Het getal van volgzame leden in onzer gemeenteraad 

moet af-, en niet toenemen. Er is behoefte aan onafhankelijke, zelfstandige leden, mannen die de 

belastingen helpen scheppen maar ook zelf helpen dragen. 

‟t Is thans geen moeijelijke keus. Slaat een blik op den Raad; de takken van nijverheid, waardoor de 

gemeente bestaat, worden allen vertegenwoordigd, uitgenomen de scheepvaart. 

Kiezers, die onpartijdig en onafhankelijk zijt brengt a.s. Donderdag met ons uwe stem uit op onzen 

waardigen medeburger 

Pr. Wessemius. 

Smilde, 30 Jan. 70        Eenige kiezers 


