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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 25 OCTOBER 1884 
 

Boekweitenveen. 

Op Dinsdag 28 October 1884, 

des morgens te 10 uur, ten huize van A. Sol te Smilde, publieke verhuring van: 

19 perceelen 

Boekweitenveen 

in het Eekhoutsblok aan de Leemwal en in het Witterveld onder Assen, ten verzoeke van R. 

BLOMSMA te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 27 OCTOBER 1884 
 

Te huur te Smilde. 

EENE 

Bakkerij met Vergunning, 

thans bewoond door den Heer B. SPIJKMAN. 

De inschrijvingsbiljetten met opgaaf van een solieden borg moeten vóór of op 1 November a.s. 

franco worden ingeleverd bij 

M.A. HOOGERBRUGGE. 

Smilde, 25 October 1884. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 28 OCTOBER 1884 
 
Smilde, 27 Oct. Zaterdagavond werd hier eene huishoudelijke vergadering belegd voor de leden van 

de afdeeling “Smilde” van den Ned. Protestantenbond. Uit de door ’t bestuur gedane rekening en 

verantwoording bleek, dat van Oct. ’83 tot Oct. ’84 f 749.62 was ontvangen, terwijl de uitgaven  

f 429.40 bedragen. Het batig saldo beloopt dus f 320.22, waarvan het honorarium voor lezingen en 

catechisatie betaald moet worden. Over dit jaar zal de subsidie f 274.50 bedragen. De afdeeling telt 

42 leden; 3 nieuwe zijn aangenomen. Het aftredend bestuurslid, de heer W.J. Boelken, is als president 

herkozen. 

Smilde, 25 Oct. Daar het gebouw, thans in gebruik voor het herhalings-onderwijs door den eigenaar 

is opgezegd, gaan de geruchten, dat het gebouw staande achter de school te Kloosterveen tot dat 

doeleinde zal worden ingericht. Dit vindt algemeen bijval. 

Smilde, 27 Oct. In de gisteravond gehouden kerkeraadsvergadering der Israëlitische gemeente alhier 

werd, om met 1 Januari 1885 in functie te treden, tot lid van het dagelijksch bestuur gekozen de heer 

J. Bloemendal Lz. en zulks wegens periodieke aftreding van den heer S. Polak als kerkeraadslid, die 

den kiezers openlijk had verzocht hunne stem niet weder op hem uit te brengen, terwijl tevens tot lid 

van het kerkbestuur werd herkozen de heer A. van Dam, beide met algemeene stemmen. 

Smilde, 27 Oct. Gister hield de heer A.L. van der Wijk, godsdienstleeraar der Israëlitische gemeente 

alhier, in de Synagoge eene herinneringsrede naar aanleiding vanden 100sten verjaardag van den 

edelen sir Mozes Montefiore. Spreker opende zijne rede met een gebed tot den Allerhoogsten, waarin 

hij het verdere welzijn voor den waardigen grijsaard afsmeekte. Daarna splitste hij zijne rede in drie 

gedeelten: 1e. het humanisme is de godsdienst der toekomst, 2e. om goed en weldadig te zijn, 

behoeven wij slechts de plichten die de Mozaïsche wet ons oplegt op te volgen, en 3e. dat wij 

menschen allen broeders zijn, zonder verschil van geloofsbelijdenis, landaard, rang of stand. In korte 

trekken bracht spreker dit in verband met hetgeen de edele menschenvriend voor Israël in ‘t bijzonder 

en voor de menscheid in ’t algemeen had bewerkstelligd, waarna tot slot nog de psalmen 100 en 150 

op plechtige wijze werden voorgedragen. 


