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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 13 MEI 1890 

 
Hoogersmilde, 12 Mei. Reeds geruimen tijd is de Ned. Herv. gemeente alhier zonder predikant, wat 

voor een goed deel wel te wijten zal zijn aan de lage jaarwedde, die slechts f 875 bedraagt. Nu echter 

zijn h.h. kerkvoogden in staat gesteld om – tijdelijk althans – boven genoemde bezoldiging een 

jaarlijksche toelage van f 200 aan den te beroepen predikant aan te bieden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 15 MEI 1890 

 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de Redacteur! 

In het Kerknieuws van no. 111 van uwe courant (13 dezer) komt voor, dat het predikants-tractement 

te Hoogersmilde bedraagt f 975; dit is onjuist en moet zijn f 1000. 

Verder is het onjuist, dat kerkvoogden in de gelegenheid zijn gesteld den te beroepen predikant eene 

tijdelijke toelage te kunnen aanbieden boven het tractement van f 200. 

Met plaatsing hiervan verplicht gij uw bestendigen lezer.     N.N. 

Aanbesteding – Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde zijn voornemens, op Maandag den 19 Mei 1890, des 

voormiddags ten 10 uur, AAN TE BESTEDEN: 

het vernieuwen van de Koopbakkersdraai in de nabijheid van het Gemeentehuis. 

Bestek en Teekening zijn van af heden ter Gemeente-Secretarie ter inzage, terwijl aanwijzing in loco 

zal plaats hebben door den Architect KRAMER op Zaterdag 17 Mei 1890, des morgens ten 9 uur. 

Smilde, 15 Mei 1890.     De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 

Heden overleed, na een langdurig lijden, zacht en kalm, onze geliefde Dochter AALTJE, in den 

ouderdom van bijna 23 jaar. 

Smilde, 14 Mei 1890.       F. HARTSUIKER. 

R. HOVING. 

Eenige kennisgeving aan Vrienden en bekenden. 

Smilde, 13 Mei. Een bijna 2jarig knaapje van den heer J. V. viel al spelende in eene der diepe 

hoofdwijken alhier. De dienstmeid, die het kind zag spartelen, begaf zich onmiddelijk te water en 

bracht den kleinen drenkeling op het droge. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 17 MEI 1890 

 
Den 19 Mei a.s. hopen onze geliefde ouders 

HENDRIK MOES EN ELTJE BOS 

hunne 25jarige Echtvereeniging te herdenken. 

Hoogersmilde,     Hunne dankbare kinderen en behuwdzoon. 

Kennisgeving aan familie, vrienden en bekenden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 19 MEI 1890 

 Smilde, 17 mei. Omtrent de toelage van f 200, uit te keeren aan den predikant, zoo die te 

Hoogersmilde in functie treedt, deelt men ons mede, dat de gelden niet aldaar bijeengebracht worden. 

Belangstellenden van elders bieden onder zekere voorwaarde dien steun aan de kerkelijke gemeente, 

die buiten machte schijnt zelve de jaarwedde op eene voldoende hoogte te brengen. 


