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Patentbladen – Smilde. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van B. Gerkes. J. Mast, J.O. Haveman, J. 

Wieldraaijer, T. Boer, P. ten Wolde, P. Hogenberk, G. Kuiper, J. Holst, J. Wever, W. Snippe, H.G. 

Kuipers Jr., W. Bruggink, J. Dekker, J. Aldershof, M. Niesing, B. Berends en J. Duker, dat zij 

hunne Patentbladen over het tweede kwartaal 1885/86 van de Gemeente-Secretarie kunnen 

afhalen van en met Zaterdag den 12den tot en met dinsdag den 15den December 1885. 

BOELKEN, Burg. 

WATERSCHAP 

“De Zeven Blokken”. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft aan belanghebbenden kennis, dat van af den 

21sten December a.s., ten huize van den Secretaris den Heer P.J. KRAMER, dertig dagen zullen 

voorliggen: 

1e. de LEGGER der Gronden, die onder de waterleiding naar Veenhuizen, volgens art. 6 B. en C., 

van het Waterschaps-Reglement, zijn opgenomen; 

2e. de TABEL der Stuwen en Waterkeeringen in bovengenoemd Waterschap gelegen. 

De bezwaren tegen den Legger en de Tabel moeten binnen de dertig dagen bij het Bestuur worden 

ingeleverd. 

Smilde, 10 December 1885.      Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris-Penningm. 
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Smilde, 12 Dec. In de afdeeling Smilde van den Ned. Protestantenbond trad hedenavond als spreker 

op de heer H.A. v.d. Meulen, pred. te Veendam, door wien eene boeiende rede werd gehouden naar 

aanleiding van 1 Cor.13:9a en 10b. Spreker stelde de vraag, of in onzen tijd van vooruitgang, van 

ontdekkingen op allerlei gebied nog de uitspraak van Paulus “we kennen slechts ten deele” hare 

waarde heeft behouden. Door tal van voorbeelden toonde hij aan, dat van een: “wij hebben 

gevonden” nog geen sprake kan zijn. 

Velen gelooven zelfs, dat we van de hoogere dingen niets weten en dat die steeds verborgen zullen 

blijven, ook voor het geslacht dat na ons komt. Hun aangeleerd geloof is hun ontvallen, een eigen 

geloof hebben ze niet gevonden en ten slotte werd alles verworpen. 

Toch heeft de menschheid andere dan stoffelijke behoeften en niemand mag nalaten naar de kennis 

der hoogere dingen te jagen, tot hij ten minste iets er van gegrepen heeft; bij brood alleen kan de 

mensch niet leven. 

De weinige lust om naar die hoogere kennis te jagen is eene oorzaak van de weinige opgewektheid 

aan de eene, van de groote zelfverheffing aan de andere zijde. 

Weten we niets? Misschien weten we weinig, maar toch wel iets. De geschiedenis der volken is daar 

om ons te bewijzen, dat eene hoogere macht regeert. Tijdelijk mogen de goeden, de rechtvaardigen 

worden onderdrukt, éénmaal zegeviert de waarheid. 

’t Moge waar zijn, dat we slechts ten deele kennen; blijmoedig kunnen we de toekomst tegengaan. 

Met groot genoegen werd de talentvolle spreker aangehoord, die zijne hoorders ten slotte nog aan 

zich verplichtte, door eene verklaring van het boek Job. 

Smilde, 12 Dec. Naar ’t schijnt wint hier steeds meer de overtuiging veld, dat voor ’t bakken van ’t 

brood geene bakkers noodig zijn. Tal van particulieren nemen zelf die taak ter hand. 

Smilde, 14 Dec. Bij de Chr. Ger. gemeente alhier zijn tot ouderlingen gekozen de heeren A. 

Rooseboom, B. Groenink en J. Kalsbeek; tot diaken de hh. M. Hofman, A. Spijkman en L. 

Meijering. 
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