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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 5 APRIL 1870 
 
+ Smilde, 3 April. Eindelijk zijn we, na drie volle jaren vacatures, wederom in ’t bezit van een eigen 

herder en leeraar. Onze beroepen en uit Sluis in Zeeland tot ons gekomen predikant ds. Moquette werd 

heden onder ons bevestigd door professor Valeton uit Groningen, die tot tekst zijner rede had gekozen 

1
e
 Cor. 8:9. Des achtermiddags aanvaardde de nieuwe leeraar zijn dienstwerk naar aanleiding van Joh. 

18:37b. Beide plegtigheden werden door eene groote menigte menschen bij gewoond en de redenaars 

met veel belangstelling aangehoord. 

 

+ Bovensmilde, 3 April. Hedenmiddag te 4 uur nam onze leeraar, ds. V.R. Sikkes, beroepen te Ter 

Apel, afscheid van ons, predikende naar aanleiding van den1sten Zendbrief van Joh. 2:18. Eene 

buitengewoon groote menigte luisterde naar de woorden van den vertrokken leeraar. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 6 APRIL 1870 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

WelEerw. ZeerGel. Heer H. Joffers, 

Emeritus Predikant te Smilde. 

WelEerw. Heer! 

Verschoon mij dat ik naar aanleiding van UEls. schrijven van 29 Maart ll. (Zie Asser Courant 4 April 

ll.) de eerste gelegenheid te baat neem, om met UEw. te breken; om rede, dat ik mijnen tijd te duur, en 

mijne roeping te gewigtig acht, om zulke onlogische redeneringen te wederleggen. 

Dat ik mij als oud-voorzitter niet vergist hebt, maar UEw. uit eene kwade bron hebt geput, zult gij 

ontwaren, zoodra gij U de moeite getroost, de reglementen en statuten der school in te zien. 

Uw Ew. Dw. Dr. 

M.A. Hoogerbrugge 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 8 APRIL 1870 
 
+ Smilde, 7 April. In de heden gehouden Raadsvergadering is tot lid  van ’t Burgerlijk Armbestuur, in 

plaats van den heer A. Soer, die als zoodanig bedankte, benoemd de heer mr. L. Kijmmell. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 9 APRIL 1870 
 

RAADSVERGADERING 
Smilde, 7 April. Tegenwoordig de heeren van der Veen, Servatius, Fledderus, Hoogerbrugge, van 

Veen, Drenthen, Wind en Homan. 

De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. 

Aan de orde is: 

1
e
. Het rapport der Commissie betrekkelijk de herziening der politieverordening en worden de daarin 

door die commissie gemaakte mutatiën door het lid dier commissie, mr. P. v.d. Veen, voorgelezen. 

Onderscheidene leden hebben hierover het woord gevoerd; inzonderheid de heeren Servatius en Wind 

maakten bezwaar tegen de inhoud van art. 13 van de thans bestaande verordening, houden bepaling 

tegen het afschieten van vuurwerken binnen de gemeente. 

In stemming gebragt, staakten hierover de stemmen en hoewel de verordening, uitgenomen art. 13, 

werd vastgesteld, is echter de nadere behandeling van gemeld art. tot eene volgende vergadering 

verdaagd. 

2
e
. Benoeming van een lid voor het burgerlijk armbestuur, waartoe door gemeld bestuur waren 

voorgesteld de heeren L. Kijmmell en O. Bruins. Bij stemming bekwam de heer L. Kijmmell zeven 

stemmen, terwijl een briefje in blanco was, zoodat de heer L. Kijmmell benoemd is. 

3
e
. Verhooging van den maxium-staat van onderstand, uitsluitend ten behoeve van zekere alhier 

verpleegd wordende Maria Johanna Rodenburg, wat met algemeene stemmen is aangenomen. 


