blad 1889h2
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 13 MAART 1889

Smilde, 12 Maart. Hedenmorgen geraakte een zoontje van H. Sterken in de diepe en met water
hooggevulde Sickenswijk. De heer L. van der Velde bemerkte gelukkig den reeds zinkenden kleine;
onmiddelijk begaf hij zich te water en mocht de voldoening smaken, het kind nog levend aan wal te
brengen.
INGEZONDEN STUK.
Aan de Redactie van de Prov. Drentsche en Asser Courant.
Nauwkeurig lezen schijnt voor uwen berichtgever van Smilde een moeilijk ding te zijn. Tot
tweemalen toe, in het nummer van Zaterdag en in dat van heden, wordt den lezers van uw blad
verteld, dat de heer Fernhout alhier de leden der Ned. Herv. gem. oproept tot het “stichten eener
doleerende gemeente.” Ook de ondergeteekende las zulk eene circulaire, maar kon er geen enkel
woord in vinden, dat ook maar zinspeelde op het stichten eener gemeente, wel eene vermaning tot
reformatie eener bestaande gemeente. Het stichten van eene doleerende gemeente is dan ook een
even onzinnig denkbeeld als bijv. eene roeivereeniging te willen oprichten, die als eerste
levensteeken begint me te klagen, dat men haar jaren geleden van haar vaartuigen beroofd heeft.
Met het opnemen van deze regelen tot rectificatie van bedoeld bericht zult u verplichten
Uw dw. dr.
J. VEENHUIJSEN.
Smilde, 11 Maart ‘89

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 15 MAART 1889

Smilde, 13 Maart. In de afdeeling Smilde van den Ned. Prot.bond trad hedenavond als spreker op ds.
J. Mees van Odoorn, die, naar aanleiding van den tekst: “Wij prediken Christus, den Grieken eene
dwaasheid, den Joden eene ergernis”, in een boeiende rede uiteenzette, hoe ook thans nog het kruis
van Jezus eene ergernis is voor velen en welke betekenis voor ons het kruisevangelie hebben moet.
De vele hoorders keerden hoogst voldaan huiswaarts.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 16 MAART 1889

Bovensmilde, 15 Maart. De jaarwedde van den predikant bij de Ned. Herv. gemeente alhier (reeds
gedurende meer dan 3 jaar vacant) is met f 50 verhoogd en dus gebracht op f 1150.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 18 MAART 1889

Vast Goed –Smilde.
Op Dinsdag 19 Maart 1889,
des avonds te 7 uur, ten huize van den Heer M. WIND te Smilde, zal publiek bij inzate worden
geveild:
Eene Behuizinge en Tuin
aan de Hoofdvaart te Smilde, door verkooper bewoond.
Een Huis en Land aan de Timmerswijk te Smilde.
Eene Kamer aan den Straatweg naast ELEVELD aldaar.
Eene Kamer in het Armhuis.
Een kamp Groenland op de Wittewijk.
Drie Kampen op de Grietmanswijk.
Eene Huisplaats aan de N.-W. zijde der Hoofdvaart, naast Wed. BARTELD DRENTH.
Huis en Ondergrond op de van Lierswijk.
Veld in het Halerveld.
Ten verzoeke van den Heer P. DATEMA c.s. te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

