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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 19 JANUARI 1889

Smilde, 18 Jan. Gisteravond heeft de Chr. Ger. Jongelingsvereeniging alhier haar jaarfeest gevierd.
De fraaie feestrede van ds. J. van Goor te Lutten werd met het meeste genoegen aangehoord.
Afgevaardigden van jongelingsvereenigingen uit onderscheiden gemeenten waren tegenwoordig,
terwijl de zangvereeniging, onder leiding van den heer D. Hogewind, niet weinig bijdroeg tot
opluistering van het feest, dat tot laat in den nacht werd voortgezet.
Ingezonden stuk.
De IJsclub Smilde, welke eerst de hardrijderij op Donderdag 17 Jan. jl. had gesteld, doch om eenige
redenen dezelve moest uitstellen, meende echter den dag van gister toch niet onopgemerkt te moeten
laten voorbijgaan, daar juist dien dag de heer H.H. Rebenscheidt, sedert de oprichting president dier
vereeniging, zijn 80sten verjaardag vierde.
Eenige leden der ijsclub haalden den jubilaris bij Z.Eds. huis af en toen ging men, met eenige
vlaggen en wimpels voorop, onder het zingen van gepaste liederen de ijsbaan af.
Men begaf zich vervolgens naar ’t logement van den heer Wind, waar eenigien tijd genoeglijk werd
doorgebracht.
Dat het den nestor niet aan gelukwenschen ontbrak, behoeft geen betoog, en dat hij nog vele jaren
tot nut en genoegen der ingezetenen moge werkzaam zijn, is voorzeker aller wensch.
Smilde, 18 Jan. 1889.
RECHTSZAKEN.
Kantongerecht te Assen.
Zitting van Donderdag 10 Jan.
Kantonrechter de heer mr. B. Oosting.
Regeling van het kerkelijk beheer en het toezicht daarop in de Herv. gemeente te Hijkersmilde
en Kloosterveen.
Kerkvoogden te Hijkersmilde en Kloosterveen, eischers,
tegen
E.R. Homan te Smilde, gedaagde.
De kantonrechter (post alia).
Overwegende alsnu in rechten, dat de gedaagde heeft ontkend, dat de eischers gezamenlijk uitmaken
het college van kerkvoogden der Hervormde gemeente te Hijkersmilde en Kloosterveen en het dus
de vraag zal zijn of de eischers hunne qualiteit al dan niet hebben bewezen. Overwegende ten dien
opzichte, dat – toen op den eersten October 1869 alle tot dusverre verbindende reglementen en
besluiten op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen vervielen en alle beheerders de
bevoegdheid verloren, die zij aan die reglementen en besluiten ontleenden, toen dus de gemeenten
met betrekking tot de administratie harer kerkelijke goederen en fondsen niet meer georganiseerd
waren, toen dus niemand rechtens bevoegd, veel minder verplicht was eene nieuwe organisatie van
dat beheer in het leven te roepen, bijgevolg ieder het initiatief tot handelen kan nemen – het
afgetreden college van kerkvoogden der Hervormde gemeente te Hijkersmilde en Kloosterveen, als
feitelijke beheerders van de kerkelijke goederen en fondsen der gemeente, volkomen bevoegd was
voorloopige maatregelen voor de regeling van het beheer te bevorderen. Overwegende, dat echter,
volgens het betrekkelijk overgelegde proces-verbaal van stemming van den 23 September 1870, de
gewezen kerkvoogden als kerkvoogden zijn opgetreden, hoewel die niet meer bestonden en voorts
uit dat proces-verbaal niet blijkt, wie als stemgerechtigde lidmaten werden beschouwd, of behoorlijk
en in tijds stembilletten aan de bevoegde stemgerechtigden waren uitgereikt en of de formaliteiten
bij de stemming zijn in achtgenomen, zoodat door het overgelegde proces-verbaal niet is bewezen,
dat er bij de Hervormde gemeente te Hijkersmilde en Kloosterveen zoogenaamd vrij beheer is
verkozen. Overwegende dat inmiddels de gemeente met betrekking tot de administratie harer
kerkelijke goederen en fondsen bleef ongeorganiseerd, totdat in 1880 de kerkeraad der gemeente, als
de gemeente, de eigenaresse der kerkelijke goederen, vertegenwoordigde, besloot om de vroeger
mislukte regeling van het beheer dier goederen tot stand te brengen en het alsnu de vraag zal zijn, of
de kerkeraad daarin is geslaagd.
–vervolg op blad 1889c

