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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 29 FEBRUARIJ  1868 
 

Buitengewoon Boelgoed  

van 

Manufacturen, 

LAKENS, enz. 

voor den Koopman W. SALOMON, op Maandag den 2den maart 1868, ’s voormiddags 10 uur in de Nieuwe 

Veenhoop bij DUURSMA te Smilde, breeder bij biljetten vermeld. 

         A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 5 MAART 1868 
 
+ Smilde, 29 Febr. Heden werd het stoffelijk overschot van den Weleerw. heer T. Buiter, in leven 

predikant te Boven-Smilde, ter aarde besteld. Reeds vroeg bevond zich eene menigte menschen bij het 

sterfhuis, terwijl familie en bijzondere kennissen zich daar binnen hadden verenigd. 

Om ongeveer elf uur werd het lijk in den lijkwagen geplaatst en zette zich de stoet in beweging. Naast het 

lijk gingen aan weerskanten de Kerkeraad, de Kerkvoogden en de oudste leerlingen van den overledene, 

gevolgd door verscheidene rijtuigen en eene menigte van belangstellenden te voet. Het aantal dezer 

laatsten werd gaandeweg grooter, terwijl men er ook vele Israëlieten onder opmerkte. 

Bij het kerkhof gekomen, werd het lijk door eenige leerlingen van den overledene naar het graf gedragen. 

Zoodra het in de grafkuil was nedergelaten, namen achtereenvolgens het woord Ds. Meijer van Assen, Ds. 

Beunk van Hooger-Smilde en Mr. P. v.d. Veen van Boven-Smilde en schetsten in korte woorden de 

waarde van den overledene en het verlies dat de kerk in ’t algemeen en de gemeente Boven-Smilde in ’t 

bijzonder door den dood van den nog zoo jeugdigen leeraar had geleden, terwijl de laatste spreker vooral 

deed uitkomen, wat hij en zoo velen met hem niet alleen als leeraar maar ook als vriend in hem hadden 

verloren. In naam der familie werden de sprekers en allen, die het lijk gevolgd waren, door een broeder 

van den overledene voor de bewezen eer bedankt. – Zijne asch ruste in vrede! 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 7 MAART 1868 
 
+ Smilde, 5 Maart. In den verloopen nacht, is uit den winkel van den bakker F.H. te Hoogersmilde 

gestolen: een stuk spek, zeven koeken en een handvol porceleinen pijpkoppen. Een en ander was voor het 

winkelraam uitgestald en daar het luik niet voor het raam was, is de dief op eenvoudige wijze te werk 

gegaan: hij heeft namelijk een gedeelte eener ruit uitgesneden en daardoor de bovengenoemde voorwerpen 

weggenomen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 10 MAART 1868 
 

Verhuring 
op Zaturdag den 14 Maart a.s., des avonds te zeven uur ten huize van den Logementhouder J.H. WIND te 

Smilde, ten verzoeke van den Heer MR. L. KIJMMELL cum suis aldaar, van: 

Elf perceelen Groenland op het  Koeland, bij de Veenhoopsbrug te Smilde. 

         A.J.C. TELLEGEN, Notaris 


